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م ِد� ����� �
ن را ����                                                                                                               

ّ�    ّ� ـــــ�ـــ�      از  
ُ

ـــ�       ا�   ـ�ـــا 
م ِد�ـــــ�ـــــ�ـــ  

  

  �  _معناي رفع يدين+�

�+
 
�_  �  

 يسپس بعضي معلومات و يدين ي رفعمعناست  بهتر سخن قبل از آغاز

مد.ماتي دانسته شوقد     

  .برداشتن و بلند كردن رفع:

دو دست  يدينلذا  و گويند ست را ميد »دي«است.  »دي«تثنية  يدين:

  دي است.يمي باشد. جمع يد، اَ

  به معني بلند كردن دو دست است. يدين: رفع

در شروع ر كه نمازگزا اينست :در وقت شروع نماز يدينمعني رفع 

  تكبير تحريمه يعنيسپس نموده دو دست خود را بلند نماز 
َ
 ا
َ
 ا
َ
 ا
َ
     هللاُ هللاُ هللاُ هللاُ ا

َ
 ا
َ
 ا
َ
 ا
َ
 ا

ْ
 ك
ْ
 ك
ْ
 ك
ْ
 گويد.ب َ�ْ َ�ْ َ�ْ َ�ْ ك

  .استواقع در خارج نماز  ينيداين رفع 

  گردانيدن تا وقت سالم تحريمه بعد از تكبيردر داخل نماز:  يدين رفع
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 و برخاستن ر وقت رفتن به ركوعكسي د كه هاي يدين و رفع استداخل نماز 
... انجام مي  از ركوع و در وقت رفتن به سجود و برخاستن از سجود و غيره

   نماز مي باشند. داخلدر  يدين دهد، رفع

  
  �  _سال تاريخ اسالم 1450طول  در يدينرفع و سلمانان م +�

�+ �_  �  

اهل نة كه در ميان امامان چهارگابايد دانست  يدينرفع مسئلة  ةدربار
 حنيفه متقدم و اسبق، حضرت امام اعظم ابوبزرگوار جماعت، دو امام و ت سنّ

 نمازهاي داخل در ينيد رفع كه فرمايند مي 6 امام مالك حضرت و 6
 6حضرت امام شافعي ،متأخربزرگوار دو امام  ومتروك مي باشد. پنجگانه 

در  يدين فعانجام دادن ر كه فرمايند مي 6 و حضرت امام احمد بن حنبل
  . بهتر استنماز 

فق تحقيق امامان بزرگوار ت و جماعت احناف و مالكيها بر وِاهل سنّ
 نمي كنند و آن را متروك و منسوخ مي دانند، ينيدخويش در داخل نماز رفع 
فق قول امامان خويش در داخل نماز وِبر  ما مذهب و برادران شافعي و حنبلي

  مي كنند.   يدينرفع 

رفع گان دچه كننـ جماعت  اين دو گروه اهل سنت و يولي هر دو
از  تربيش در طول در اين مسئله با وجود اختالفـ  آن و چه ناكنندگان يدين

صد سال با همديگر برادرانه زندگي كرده اند و بخاطر كردن  سهيك هزار و 
نه آنها داخل نماز، نه اينها آنها را بد و بيراه مي گفتند و  يدينِيا نكردن رفع 

 باهم برادروار در طول اين قرون متمادي ان، بلكه همگ اينها را زشت و نازيبا

به عبادت خداوند كديگر مانند يك صف واحد در كنار يزندگي مي نمودند و 
  واحد ال شريك خود مشغول بودند. 
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  �  _فانه در اين دورة آخر زمانستأم يلو+�

�+ �_  �  

 فتنه و فسادآخر زمان، بر عالوه صدها  ةولي متأسفانه در اين دور
و  زمين وجود نداشت ةر روي كربديني و دنيوي، فرقة مخصوصي كه قبالً 

 پاكستان  در هند وخود را  واست شده تأسيس جديداً هم عيسوي در قرن نوزد

 مردم هند و پاكستان و خواند مي »يفلَس«در كشورهاي عربي  و »اهل حديث«

و  »خوارج«  را آنها عربي كشورهاي مردم و نامند مي »وهابي« و »دغير مقلِّ«را  آنها
 »وهابي«ام نبه  نافغانستادر بين مردم  و ندخوان مي »وهابي«و  »المذهب«

   .مي باشد مشهور »المذهب«و 

 داخل نماز، روشدر  يدينرفع مورد  در جديد التأسيساين فرقة 
 ةو اين مسئلمخصوصي براي خود ساخته است اعتقادي عملي و مسلك 

 )يدين رفع در داخل نماز (يعنيها  بردن دست باالو پائين مهمِنا اختالفي

  . دهدمي  مانان ساده ارائهمسل نزدعجيبي  شكله را ب

كردن  يديند كه رفع نادعاء مي ك جديد التأسيساين فرقة  چنانچه
)١(است، واجب واست  فرضدر داخل نماز 

 باطل يدينبدون رفع و نماز  

)٢(مي باشد،
نماز تمامي نمي كنند،   يدينچون حنفي ها در داخل نماز رفع و  

                                                 
 چاپ کتابفروشی ٢٤٦: ص سلفی احمد ندوی رئیس از جائزہ تحقیقی سلفی پر مقاالت مجموعۀ     )١(

ِمسرتی نورحسین گرجاکی از قرة العینین فی اثبات رفع الیََدیْن   |  ، پاکستانالفضیل بن عیاض، کراچی
چاپ ادارۀ  ١٤از شیخ خالد گرجاکی غیر مقلد: صفحۀ  جزء رفع الیََدیْن  |  ٧٢و  ٧١غیر مقلد: صفحۀ 

 ض هے:رفع یدین فر |   از زبیر علیزی غیر مقلد   ١٨١ص  نور العینین: |   احیاء السنة، گرجاک، پاکستان
  از محمد رفیق پرسوری غیر مقلد ٤/١٥٣ فتاوی رفیقیه: |  از مسعود احمد غیر مقلد 

از  فتاوی رفیقیه  |  ٢٤٦: ص سلفی احمد ندوی رئیس از جائزہ تحقیقی سلفی پر مقاالت مجموعۀ     )٢(
عند الرکوع  ننور العینین فی اثبات رفع الیََدیْ  |   ١٥٣ محمد رفیق پرسوری غیر مقلد: حصۀ چهارم، ص

از زبیر علیزی غیرمقلد، چاپ کتابفروشی اسالمیه، الهور، پاکستان، سال  ١٨١وبعده فی الصلوة: ص 
و  ٧١نورحسین گرجاکی غیر مقلد: صفحۀ  از ِمسرتیقرة العینین فی اثبات رفع الیََدیْن  |  عیسوی  ٢٠٠٢

  چاپ ادارۀ احیاء السنة، گرجاک،  ١٤از شیخ خالد گرجاکی غیر مقلد: صفحۀ  جزء رفع الیََدیْن  |  ٧٢
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)١(باطل و كالعدم مي باشد. آنها
نمي  يدينرفع ساني كه در داخل نماز و ك 

 ي مغفرتدعاحرام، و ، نكاح با آنها اند گمراهو  دوزخي، لعنتي،كافر، كنند 

 .براي آنها حرام است خواستن
)٢(

  العياذ باهللا. 

 كلمة  نزد ساير مسلمانان
َ

َ  ال
ٰ
  إِ�

�
  اهللاُ  إِال

ٌ
د

�
م
َ ُ
 رَُسوْ  

ُ
 سبب نجات از اهللاِ  ل

 باال التأسيس جديداين فرقة  ،. در مقابلدوزخ مي باشدكفر و عذاب ابدي 

اسالم  كليد دروازة گويا رانماز  ر داخلد )يدين رفع( ها دستكردن  پائين و

خود را  هاي كه دستكساني را است و  در آخرت قرار دادهنجات و تنها راه 

حروم مجنّت خدا سالم و ايمان بيرون و از ادايرة از ند نك باالو پائين نمي

  . قرار مي دهد

 نزد ساير مسلمانان، كلمة اسالم 
َ

َ  ال
ٰ
  إِ�

�
  اهللاُ  إِال

ٌ
د

�
م
َ ُ
 رَُسوْ  

ُ
باعث  اهللاِ  ل

كه پيوند پاكيزة نكاح را ميان شان حالل  اُخوت و برادري اسالمي مي باشد

اظهار اي از  مي گرداند و دعاي مغفرت خواستن براي برادر مسلمان را نمونه

 ،در مقابلولي  .خوت و برادري مسلماني قرار مي دهدو اُ صخالااطف وع

 باعث ر داخل نماز راها د دستردن كباالو پائين  ،جديد التأسيساين فرقة 

در داخل هايش را  را كه دست يگذارنمازنكاح خوت و برادري قرار داده و اُ

خواستن مغفرت باال و پائين نمي كند حرام مي گرداند و حتي دعاي نماز 
  و... و... داندا حرام مي برايش ر

در طول تاريخ اسالم وجود نداشت  ة عجايب خيزياين چنين نظري

 كه روافض نيزشيعه هاي فرقة و هيچ فرقه اي از فرقه هاي اسالمي حتي 

د، نن) مي كيدينرفع ها را باالو پائين ( دستدر نماز پائين شدن  در هر باالو

ردن كپائين  باالومهمي چون  غيرفي اختال ةاينگونه نظراتي را در مورد مسئل
                                                 

    ٢٤٦: ص سلفی احمد ندوی رئیس از جائزہ تحقیقی سلفی پر مقاالت مجموعۀ     )١(

تصدیق همۀ علـ;ی ه مؤلفۀ چهارده تن از سلفی های رسشناس که ب الرسائل فی تحقیق املسائل:     )٢(

بـه  ١٨٨و  ١٨١و  ١٧٧و  ١٧٣و  ١٥٧و  ١٥٦مقلد پاکستان و با تقاریظ آنها به چاپ رسیده: صـفحۀ  غیر

   ٤/٣٦٤حوالۀ تجلیات صفدر: 
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 سلفيالتأسيس  جديدفرقة تنها تا بحال اختراع نكرده بود، و اين ها  دست

به محض است كه بعد از گذر يك هزار و چهار صد سال از تاريخ اسالم، 
را و غريبي چنين نوآوري هاي عجيب اكنون در اين آخر زمان پيدايش خود 

  ده است. كر در ميان امت اسالمي ايجاد

 عامةبازار بحث و جدل در ميان ين فرقة جديد التأسيس، اين روش ا

به مسلمانان را گرم گردانيده از مجالس عمومي گذشته حتي مساجد خدا را 
دشمنان  نوبة خود نه تنهاساخته است. اينكار به مبدل مراكز فساد و جدال 

مسلمين دراز كنند بلكه  اسالم را موقع داده تا زبان طعن و تشنيع را بر اسالم و
است كه از سلَف  اي را در ميان خود مسلمانان پيدا كرده يك طبقه روش اين

بي اعتماد و از دين و شريعت بيزار اسالم صالحين و امامان مجتهدين 
  .ساخته اندخارج خود را نيز كه از دايرة اسالم  ي ايشان، و اي بساگرديده اند

  

  

  

  �  _در نماز يدينع رفمسئلة سير تكاملي +�

�+ �_  �  

  حسب ذيل است: ،يدين رفعمسئلة سير تكاملي تاريخي 

كه احكام ديني تازه آغاز شده هنگامي ي اسالم ئابتدادوره  رد  _�+
َ�ْ در هر بود، 

ْ
ك
َ
ُهللا ا

َ
قبل ين رفتن (كه شامل شروع نماز، ئو هر باالو پاگفتن  ا

ركعت هاي  قيامِراي ن بو سه وقت ايستاد ها سجدهبعد ركوع، قبل و بعد  و
  .وجود داشتع يدين مي شد) رفو غيره ... دوم و سوم و چهارم 

 يدين رفع نمود تكامل به شروع اسالم احكام كه يسپس زمان  _�+
و ماند باقي اولي  قعدة شروع نماز، قبل و بعد ركوع، قبل و بعد سجود و بعد 

  .ك شدو مترو  منسوخ جاها  بقية  در

  نيز منسوخ اولي  قعدة قبل و بعد سجود و بعد يدين رفعسپس   _�+
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  .ماند باقيقبل و بعد ركوع و شروع نماز،  يدين رفعگرديد و تنها 

از رحلت حضرت رسول  قبل ور اسالمد آخرين رو سرانجام د  _�+
يْهِ  اهللاُ  َص�
 اهللا 

َ
مَ  عَل



ساير رفع يدين  و ،ماند  شروع نماز باقي يدينرفع تنها ، وََسل

 گرديد.تروك و مي منسوخ كلّ بههاي ديگر در داخل نماز 

 يدين رفع را كه صحيحي احاديثهمة نيز احناف  جماعت و اهل سنت

را داخل نماز  ي ديگر درجاهاو ساير سجود  قبل و بعد ركوع، قبل و بعددر 
يْهِ  اهللاُ  َص�
  چنانكه حضرت رسول اكرمليكن  و رند،قبول دانشان مي دهد، 

َ
 عَل

مَ 


حضرت ع از باتابه ها را ترك گفتند و منسوخ گردانيدند،  يدينآن رفع  وََسل

يْهِ  اهللاُ  َص�
  اهللارسول 
َ
مَ  عَل



را كه حضرت واال ذات و پاكيزه  ييدين، هر رفع وََسل

يْهِ  اهللاُ  َص�
  صفات جناب محمد مصطفي و رسول خدا
َ
مَ  عَل



و  ندترك فرمود وََسل

 كرده اند و منسوخرا ترك  ها يدين، ايشان نيز آن رفع منسوخ گردانيدند
يْهِ  اهللاُ  َص�
 آنحضرت آخرين طريقة نماز ت و به آخرين سنّدانسته اند و 

َ
مَ  عَل



  وََسل

 عمل مي نمايند.و بس، شروع نماز است  يدينرفع تنها شامل كه 

 
  �  _يدينع رف ذهب اهل سنّت و جماعت احناف دربارةم+�

�+ �_  �  

اينست كه  رفع يدينمورد در ت و جماعت احناف هل سنّمذهب ا
كند و  تحريمه رفع يديننمازگذار در آغاز نمازهاي پنجگانه در وقت تكبير 

نماز رفع يدين نكند. رفع يدين ديگر در داخل بس، و بجز آن در هيچ جاي 
سنّت  خالف ،كردن از ركوع بلند وقت سرركوع و در  رفتن به كردن در وقت

.است
 )١(

  

                                                 
الفصل الثالث فی سنن   ١/٧٢ فتاوی عاملگیری:  | اما سننها کثیرة  و ؛فصل ١/٢٠٨ بدائع الصنایع:   )١(

  الصالة وآدابها وکیفیتها
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 د كهنعامل مي باش يبر مسايلت و جماعت احناف عموماً هل سنّا

  احناف و مسلمانان است همة اتفاقمورد 
َ
َ ك

َ
  اهللاُ  مُ هُ �

َ
 عَ ي

َ
نماز خود را از  َسوَادَُهمْ  ا�

   .نماز شان از اختالف محفوظ باشددور نگه مي دارند تا  ياختالفمسايل 

يديني است آن رفع  رفع يدين شروع نماز، تنها يديندر مورد رفع و 
، چه حنفي و مالكي، و چه شافعي و حنبلي، و حتي كه همة مسلمانان جهان

شيعة رافضي يا ناصبي و خارجي اتفاق دارند كه اين رفع يدين صحيح مي 
  د. داراب باشد و انجام دادن آن ثو

  :م مي نويسدلسدر شرح صحيح م 6 عالمه نَووِي شافعي

َعَِت 
ْ

�
َ
  أ

ُ
م�ة

ُ ْ
  األ

َ َ
َ  رَفْعِ  اْستِْحبَاِب  �

ْ
ِْحرَامِ  ةِ ْ�َ بِ كْ تَ  دَ نْ عِ  َديْنا�

ْ
ُفوا اإل

َ
   .ِسوَاَها مَافِيْ  وَاْختَل

 در شروع نماز رفع يدين داشتنهمة اهل اسالم بر ثواب  ترجمه:
 .كرده اندداخل نماز اختالف  يها يدينو در مورد ساير رفع  دارند اتفاق

)١(
  

  اهللاِ دِ مْ ِ�َ  همة مسلمانان تفاقامورد  يدينرفع  همينو 
َ

مذهب  يَعَا�
هاي اختالفي  يدينز رفع ن اشاايو چنانكه گفته شد مي باشد  حنيف احناف

  .باشداز اختالف دور تا نماز ايشان اجتناب مي كنند 

  

  

  �  _نمي كنيم يدينع رفكتاب چرا در داخل نماز در مورد +�

�+ �_  �  

مي سوال از عوام الناس بعضي اشخاص اين فرقة جديد التأسيس 
علماء و نمي كنيد؟ گرچه فقهاء و  يدينچرا شما در داخل نماز رفع ند كه كن

شته اند كه حتي گامحدثين اهل سنت و جماعت احناف در اين باره آنقدر ن
 مستغني مي سازد، گاهما را از هر ن و يدجمع آوري آنها ناممكن به نظر مي آ

                                                 
ْحبَاِب رَفْعِ الْيََديِْن َحْذَو كتاب الصالة، بَاُب اْستِ   ٤/٩٥ للنووی: املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج   )١(

  الِْمنْكَب9َِْ َمَع تَكْب6ِِِة اْإلِْحرَامِ 
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هاي مختلف جمع  بعضي كتاب اوراق ازتعدادي از احاديث شريفه اما بازهم 
 كتاب هذا در جواببه صورت  »خروار ةمشتي نمون«طور ه د و بگرديآوري 

اي از  نمونهاندكي از ، عامه مسلمانانتا  دشو ده ميه نشر سپرسوال مذكور ب
�ی  یََديْندر داخل �از رفع ت و ج�عت احناف اهل سنّ را ما چ« نكهداليلي آ

  حديث شريف است. 340كتاب شامل اين  .بدانندرا  »کنیم

نيست بلكه  هو بحث و مناظركسي ترديد و تغليط  ،اين كتابهدف 
كه به سبب  عامة مسلمانانست كه ا اين كتاب آناز ترتيب و نشر مقصود 

حديث  به كتاب هاي بزرگ فقه و توانند مستقيماًكمبود وقت يا علم نمي 
 نماز ةبيابند كه طريق يقيني علماين كتاب  ةبا مطالع ،شريف مراجعه كنند
  مطابق احاديث نبوي الًكمسراسر و م ،يدينرفع  ةايشان در مورد مسئل

�
 َص�

يْهِ  اهللاُ 
َ
مَ  عَل

�
مي  7كرام  ةعمل خلفاي راشدين و فقهاي صحاب و قول و وََسل

و به  .نماز تعامل داشتند ةبر همين طريق باشد و مسلمانان خير القرون اسالم
اهل و عيال  خويش وهم بر اطمينان قلبي خويش بيفزايند و هم اين وسيله 

هاي نوپيداي اين دور آخر زمان، دور  و آشنايان خود را از گمراهي دوستان و
  و محفوظ و مصون نگهدارند.

  از خداوند متعال اميد است كه اين كوشش ناچيز را مصداقِ:

   ول است گرچه هنر نيستت   قب

  كه جز ما پناهي ديگر نيستت

 و خاص مسلمانان بگرداند. عام قبول را كتاب اين خود كرم و فضل به و دهد قرار
  پناه ديگري ني. أ حقا كه ما را هنري نيست و جز او

� و�  �� ٍد   ع�� اهللا�  ص�  ن� م�ح�م�
 �� �  الن���   اال�م�ي

ا � ا�   ه� ج� و� ا�ْزو� �ت� و� ذ�ر�  الم�ْوم�ن�ْرت�  ات� ه� م    ه� ب�ْيت�  ل� هْ و� ا�  ه� ي

ا�ْصح�اب�  ْرت�، ه� و� ع�     ا�ْجم�

اهللا�  ه�  الْم�ع�ْرت� و� و� ف�ق� و�   .الْم�و�
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�+ �_  �  
ـائي   غرض نقشيست كز ما ياد ماند            كـه هسـتي را نمي بينـم بق

ـائي ي ز رحمت            كند برمگر صاحبدلي روز   حال اين مسكين دع

���  
  

  هجري قمري  1436 ثانيال ماديج

  عيسوي 2015 ارچمهجري شمسي موافق  1394 حملمطابق 
  

  

  محمد ابراهيم تيموری
  ابن محمد اعظم تيموري، 

 ابن ملك افضل تيموري، ابن محمد شفيع تيموري،

 بابا، ابن عادل بابا شاد محمدابن ملك يوسف، ابن ملك احمد، ابن 
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�ا
	د�� ���ت  +�� �� �	�0 _   
�+ �_  �  

  

  �  _سَُنن َنسائی حدیث+�

�+ �_  �  
حمد بن ا بو عبد الرحمنامحدث بزرگ اين حديث شريف را   _۱+

در ) ق هـ 303(متوفى  6نَسائي مشهور به امام شعيب بن علي خراساني 
مي  شمار به »صحاح ِستَّه«يكي از كتب  كه »یائِ سَ النَّ  نُ نَ سُ « خود فوكتاب معر

  . استرود روايت نموده 

مَُسي�ِب  َقنْ 
ْ
ـا َخَرجَ : قَاَل  َسُمَرةَ  بِْن  َجابِرِ  َقنْ  َطَرفََة، بِْن  تَِميمِ  َقنْ  رَافٍِع، بِْن  ال  َعلَيْنَ

ْنُ  وََسل�مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسوُل 
َ

يِْدينَا رَافِعُو َو�
َ
ةِ  ِ�  أ

َ
ال يِْدفَُهمْ  رَافِِع َ  مْ بَالُهُ  َما«: فََقاَل  الص�

َ
 أ

ةِ  ِ� 
َ

ال غ�َها الص�
َ
ذْنَاُب  َكك

َ
َيْلِ  أ

ْ
ُمِس، ا, ةِ  ِ�  اْسُكنُوا الش/

َ
ال   .»الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
بيرون قدم  )١( (از حجرة شريف خويش) وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا 

آنحضرت  كرديم. مي يدينرفع  نماز در داخل ما را مشاهده كردند كه و نهادند
 د دم اسپماننفرمودند: اين چه كار است كه اينها مي كنند؟ آيا در داخل نماز 

  )هاي خبردار! دست( كنند؟! مي يدين فعبا دستهاي خود ر )٢( وشمچهاي 

                                                 
مَ حجرة شريف آنحضرت    (١)

�
يْهِ وََسل

َ
دروازة آن يك متصل به مسجد نبوي شريف بود و  َص�� اهللاُ عَل

  به مسجد شريف باز مي شد.

 وس است. اسب يـا مشَب آن رَّعلگدزن را گويند و م علف ستر و خر بداسب و اُ چموش:   )٢(
 فت و لگدتيمارش كنند جو سركش كه چون خواهند زين يا پاالن بر او نهند يا  بد قاطر يا خرِ

  (لغت نامة دهخدا) .اندازد و شرارت كند
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  )١( .نماز ساكن نگهداريد در داخل اخود ر

 صحابة كرامبعضي از د كه سازديث شريف واضح مي اين ح  _�+

حضرت رسول خدا  مي خواندند كهنفلي نماز شريف در مسجد نبوي  7

 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
ند كه در نمودرا مشاهده  خارج شده آنها همباركاز حجرة  وََسل

  يدين مي كردند.  نماز رفعداخل 

 آنحضرت 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
آنها را بر اينكار توبيخ نمودند و رفع يدين  وََسل

چموش و نافرمان  هاي سركش و را به حركت دم اسپآنها هاي داخل نماز 

به آنها امر  سكون در داخل نماز دانستهمشابهت داده اينكار آنها را خالف 

نُوا« فرمودند كه
ُ
ةِ  ِ�  اْسك

َ
ال   يد.، دستهاي خود را در داخل نماز ساكن نگهدار»الص�

مسلمانان  و خداي تعاليهمين حكم در قرآن مجيد نيز آمده است 

وُموا«كه  را حكم داده
ُ
انِتِ�َ  ِهللاِ  َوق

َ
در پيشگاه خداوند تعالي با سكون ايستاده  »ق

داخل نماز  در ز روي اين آيت شريف نامناسب بودن رفع يدينا )٢( باشيد.

  كامالً به وضوح دانسته مي شود. 

 دانسته مي شود كهحديث شريف نيز از روي اين  امراين   _�+

  اهللاحضرت رسول 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
نماز را ترك كرده  رفع يدين در داخل وََسل

 در محضر آنحضرت بودند و همچنين صحابة كرامي كه 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
 وََسل

ترك نموده بودند. البته  اداخل نماز ر هاي يدين بودند نيز رفع ضرماً حائدا

 هنوز هم يدينبعضي از صحابه به سبب عدم آگاهي از متروك شدن رفع 

 مي كردند و آنحضرت اينكار را 
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
به سختي آنها  آنبا مشاهدة  وََسل

  منع كردند. جداً نماز  داخل در رفع يدينرا توبيخ نموده آنها را از 

+�_  رَّمه و شارح مشكات شريف حضرت ث مشهور مكة مكمحد

  منسوخ شريف حديث اين  وَيُفِيُْد الن�ْسَخ. :فرمايد مي 6 هرَويعلي قاري  مال

                                                 
َالةِ  ١١٨٤حدیث  ٤/  ٣ سنن النسائی:   (١) َالِم بِاْألَيِْدي ِيف الصَّ هِْو، بَاُب السَّ   كِتَاُب السَّ
  ٢٣٨آیۀ  سورۀ بقره:   )٢(
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 .بودن رفع يدين در داخل نماز را افاده مي كند
)١(

   

 مسلماز راويان صحيح راويان اين حديث شريف همگان   _�+

با درجة صحت احاديث يف در صحت برابر و اين حديث شر شريف است
  مي باشد.» شريفمسلم صحيح «

  
  �  _ِلم شریفْسُمحدیث +�

�+ �_  �  

كتاب در  هـ) 261(متوفى 6ممسلرا امام شريف حديث اين   _۲+
  نموده است. وايتشريف ر »حیح مسلمص«خود مشهور 

  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا َخَرجَ : قَاَل  َسُمَرةَ، بِْن  َجابِرِ  َقنْ  َطَرفَةَ، بِْن  تَِميمِ  َقنْ 
رَاُكمْ  6ِ  َما«: فََقاَل  وََسل�مَ 

َ
يِْديُكمْ  رَاف8ِِ  أ

َ
غ�َها أ

َ
ذْنَاُب  َكك

َ
ةِ  ِ�  اْسُكنُوا ُشمٍْس؟ َخيْلٍ  أ

َ
ال    .»الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
قدم بيرون ) از حجرة شريف خويش( وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا 

حضرت  كرديم.) رفع يدين مي نماز در داخل ما را مشاهده كردند كه (و نهادند
د؟ آيا در داخل مي كنيفرمودند: اين چكار است كه  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� رسول اهللا 

باالو پائين رفع يدين در  اي چموشه مانند دم اسپدست هاي تان را نماز 
   )٢( .نماز ساكن نگهداريد خود را در داخل )د؟! (خبردار! دست هايكني مي

رموده اند كه دربارة نماز ف وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول خدا   _�+
ْلِيلَُها الت�ْسلِيمُ «

َ
بُِ>، َو;

ْ
ِْريُمَها ا?�ك

َ
يمه تا سالم، داخل نماز يعني از تكبير تحر »;

ةِ  ِ� «است كه آن را 
َ

ال مي گويند، بنابرين رفع يدين در ركوع و سجود يا  »الص�
 كردن در داخل نمازچهارم نماز، رفع يدين  يادر شروع ركعت دوم و سوم 

                                                 
   ٢٩١/ ١ فتح باب العنایة رشح النقایة:   )١(
َالِة، وَالنَّهِْي عَِن اْإلَِشارَِة  ٤٣٠حدیث  ١/٣٢٢ صحیح مسلم:   )٢( كُوِن ِيف الصَّ َالِة، بَاُب اْألَْمِر بِالسُّ كِتَاُب الصَّ

 َGَْالِم، َوإ َاصِّ فِيهَا وَاْألَْمِر بِاِالْجتKَِعِ بِالْيَِد، َورَفِْعهَا ِعنَْد السَّ ُفوِف اْألُوَِل وَالرتَّ   اِم الصُّ
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رفع يدين خشمگين  اين بر وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� ، و حضرت رسول خدا مي باشد
را خالف سكون  آنآن را به فعل اسپان شرير و چموش تشبيه دادند و شده 

  د. ستنناددر نماز 

 بو الحسناسلطان محمد علي بن مال محدث اصولي امام   _�+
بعد از تخريج اين  )هـ1014(متوفى  6ي وِرَهمشهور به قاري  ،نور الدين

م مسلرا امام اين حديث  َخ.َروَاهُ ُمْسلٌِم َويُفِيُْد الن�سْ حديث شريف مي نويسد: 
 .افاده مي كندرا  يدينرفع بودن منسوخ  روايت نموده و اين حديث 6

)١(
  

  
  �  _احمد َندُمْسحدیث +�

�+ �_  �  

هـ)  241 (متوفى 6 حنبل بن را امام احمدشريف حديث اين   _۳+
  خود روايت نموده است. »نَدُمسْ «در 

عَنَ  عَنَا وJَِيٌع، اَحد�   َحد�
َ ْ
مَُسي�ِب  عَِن  ْقمَُش،األ

ْ
 َقنْ  َطَرفَةَ، بْنِ  تَِميمِ  َقنْ  رَافٍِع، بْنِ  ال

ْنُ  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسوُل  عَلَيْنَا دََخَل : قَاَل  َسمَُرةَ، بْنِ  َجابِرِ 
َ

يِْدينَا رَافِعِو وَ�
َ
 ِ�  أ

ةِ،
َ

ال رَاُكمْ  6ِ  َما: فَقَاَل  الص�
َ
يْدِ  رَاف8ِِ  أ

َ
غ�َها يُكمْ أ

َ
ذْنَاُب  كَك

َ
ةِ.  ِ�  اْسُكنُوا ُشمٍْس، َخيْلٍ  أ

َ
ال   الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
) قدم بيرون حجرة شريف خويش(از  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا 

 عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� سول اهللا حضرت ر كرديم. رفع يدين مي نماز ما در داخل و نهادند

دست هاي تان د؟ آيا در داخل نماز مي كنيفرمودند: اين چكار است كه  وََسل�مَ 
كنيد؟! (خبردار!  پائين مي براي رفع يدين باالو هاي چموشمانند دم اسپرا 

   )٢( خود را در داخل نماز ساكن نگهداريد. )دست هاي

                                                 
   ٢٩١/ ١ فتح باب العنایة رشح النقایة:   )١(
وَاWِِّ َحِديُث َجابِِر بِْن َسُمرَةَ  ٢١٠٢٧حدیث  ٣٤/٥٢٠ مسند احمد:   )٢(   السَّ
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 ہُ ادُ نَ سْ إاشية حديث فوق مي نويسند: محققين مسنَد احمد در ح  _�+
  حٌ يْ حِ َص 

َ
Mَ ْNَ  جَ رِ ، ملِ سْ مُ  ِط ُ

ُ
Oالِ جَ رِ  نْ مِ فَ  ،َطَرفَةَ  بِْن  تَِميمِ َلْ> ، ْ ِ خَ يْ الش�  اُل جَ رِ ثَِقاٌت  ا 

 راويان احاديث صحيح بخاري يهمگ راويان اين حديث شريف يعني .ُمْسلِمٍ 
 از راويان صحيح مسلم فَه كهبن طَرَاند اال تميم شريف  مسلمو صحيح 

)١( شريف مي باشد،
بنابرين اين حديث شريف در صحت برابر با احاديث  

   شريف صحيح است. مسلم صحيح

  

  �  _احمد َندُمْسحدیث +�

�+ �_  �  

 »نَدُمسْ «در  6 امام احمد بن حنبلنيز را شريف حديث اين   _۴+
  خود روايت نموده است.

ن�هُ  وََسل�َم، عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اRSِ�T  عَنِ  َسمَُرةَ، بْنِ  َجابِرِ  َقنْ  َرفََة،طَ  بْنِ  تَِميمِ  َقنْ 
َ
 ك

مَْسِجدَ  دََخَل 
ْ
بXََْ  ال

َ
يِْدفَُهْم، رَفَعُوا قَدْ  قَوًْما فَأ

َ
غ�َها رَفَعُوَها قَدْ : فََقاَل  أ

َ
ذْنَاُب  َكك

َ
َيِْل  أ

ْ
ا,

م�ِس، ةِ  ِ�  اْسُكنُوا الش/
َ

ال   .الص�
روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه جمه:تر

(از حجرة شريف خويش برآمده) داخل  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت پيغمبر خدا 
و ناگهان يك گروه از حاضران در مسجد را ديدند كه در  مسجد قدم نهادند

 هافرمودند: اين وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا  رفع يدين كردند. نماز داخل

رفع يدين كرده هاي چموش  اسپدر داخل نماز مانند دم با دست هاي خود 
   )٢( خود را در داخل نماز ساكن نگهداريد. )اند. (خبردار! دست هاي

 ہُ ادُ نَ سْ إمحققين مسنَد احمد در حاشية حديث فوق مي نويسند:   _�+

  حٌ يْ حِ َص 
َ

Mَ ْNَ  مانند حديث  راويان اين حديث شريف يعنيَكَسابِِقِه،  ملِ سْ مُ  ِط
                                                 

وَاWِِّ َسُمرَةَ َحِديُث َجابِِر بِْن  ٢١٠٢٧حدیث  ٣٤/٥٢٠ مسند احمد:    )١(   السَّ
وَاWِِّ  ٢٠٨٧٥حدیث  ٣٤/٤٤٦ مسند احمد:   )٢(   َحِديُث َجابِِر بِْن َسُمرَةَ السَّ
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اند اال شريف  مسلمو صحيح  راويان احاديث صحيح بخاري يهمگقبلي 
اين حديث  لذا )١( شريف مي باشد، مسلمصحيح تميم بن طَرَفَه كه از راويان 

  .شريف صحيح است مسلم شريف در صحت برابر با احاديث صحيح

  

  �  _َرج ابی َعوَانةَتْخُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

) در ق هـ 316متوفي ( 6 ابو عوانها امام ر شريف حديث اين  _٥+
  ن شريف روايت كرده است.يحيحخود بر ص »ُمْستَْخَرج«

ثَِ] : قَاَل  َطَرفَةَ  بْنِ  تَِميمِ  َقنْ   اهللاِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا دََخَل  :قَاَل  َسُمَرةَ  نْنُ  َجابِرُ  َحد�
ْنُ  وََسل�مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�� 

َ
يِْدينَا رَاف8ِِ  وَ�

َ
رَاُكمْ  6ِ  َما«: فََقاَل  أ

َ
يِْديُكمْ  رَاف8ِِ  أ

َ
ةِ  ِ�  أ

َ
ال  الص�

غ�َها
َ
ذْنَاُب  َكك

َ
ةِ  ِ�  اْسُكنُوا ُشمٍْس، َخيْلٍ  أ

َ
ال   .»الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
 وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� از رفع يدين مي كرديم كه حضرت رسول اهللا ما در داخل نم

 حضرت رسول (از حجرة شريف خويش برآمده) داخل مسجد نزد ما آمدند.
 آيا در داخل نمازد؟ مي كنيفرمودند: اين چكار است كه  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� اهللا 

 پائين مي رفع يدين باالو چموش در هاي اسپمانند دم دست هاي تان را 

   )٢( خود را در داخل نماز ساكن نگهداريد. )كنيد؟! (خبردار! دست هاي

  

  �  _ن حِبانابصحیح  حدیث+�

�+ �_  �  

  بستي دارمي ابوحاتم حبان بن محمدا امام شريف ر حديث اين  _6+

                                                 
وَاWِِّ  ٢٠٨٧٥حدیث  ٣٤/٤٤٦ مسند احمد:   )١(   َحِديُث َجابِِر بِْن َسُمرَةَ السَّ
ـاُن النَّْهـ ١٥٥٢حدیث  ١/٤١٩ مستخرج ابی عوانة:   )٢( ـَالِة، بَيَ ـاُب الصَّ ـَالِة، كِتَ ـاِر ِيف الصَّ ِي َعـِن اِالْختَِص

َالِة إِالَّ لَِصاِحِب الُْعْذرِ  كُوُن ِيف الصَّ   َوإِيَجاُب اِالنْتَِصاِب وَالسُّ
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  است. شريف روايت كرده »صحيح ابن حبان«در  )ق هـ 354 متوفى( 6

 اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا دََخَل  قَالَ  َسمَُرةَ  بْنِ  َجابِرِ  َطَرفََة َقنْ  بْنِ  تَِميمِ  َقنْ 
  واعُ افِ رَ  اسا�T  وaَِذَا وََسل�مَ  َعلَيْهِ 

َ
 الص�  ِ�  ميهِ يدِ أ

َ
رَاُكمْ  6ِ  َما: ، فََقاَل ةِ ال

َ
يِْديُكمْ  رَاف8ِِ  أ

َ
 أ

غ�َها
َ
ذْنَاُب  َكك

َ
ةِ  ِ�  اْسُكنُوا ُشمٍْس، َخيْلٍ  أ

َ
ال   .الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
كردند كه ناگهان حضرت رسول  داخل نماز رفع يدين مي مردم در از گروهي

 داخل مسجد آمدند.(از حجرة شريف خويش برآمده)  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� اهللا 

شما مي فرمودند: اين چكار است كه  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  حضرت رسول اهللا
رفع  هاي چموش در اسپمانند دم دست هاي تان را د؟ آيا در داخل نماز كني

خود را در داخل نماز ساكن  )كنيد؟! (خبردار! دست هاي پائين مي يدين باالو
   )١( نگهداريد.

  .است »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

(متوفي  آلباني ها بنام ناصر از كالنسران سلفي چنانچه شيخي   _�+
 ا مانند پيغامبر ثاني در حديث خوانيه لَقات سلفيكه در حعيسوي)  1999

اين  ،يحٌ حِ َص  اعتراف مي كند كه حديث شريفدربارة اين پنداشته مي شود 
.است »صحيح«حديث 

 )٢(
    

  
  �  _احمد َندُمْسحدیث +�

�+ �_  �  

 241(متوفى  6 را امام احمد بن حنبلشريف حديث اين   _۷+

  خود روايت نموده است. »نَدُمسْ «) در ق هـ

                                                 
ذِكُْر َما يُْستََحبُّ لِلُْمَصيلِّ رَفُْع الْيََديِْن ِعنَْد قِيَاِمِه ِمَن  ١٨٧٨حدیث  ١٩٨و  ٥/١٩٧ صحیح ابن حبان:   )١(

  ْن َصَالتِهِ الرَّكَْعتgَِْ مِ 
  ٩١٨حدیث  لبانی:آ » صحيح أk داود«    )٢(
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  َسمَُرةَ، بْنِ  َجابِرِ  َقنْ  َطَرفَةَ، بْنِ  تَِميمِ  َقنْ 
َ

يْنَا َخَرجَ : قَال
َ
  َعل

ُ
 اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسول

يْهِ 
َ
مَ  َعل

�
  يَوٍْم، ذَاَت  وََسل

َ
رَاُكمْ  ِ�  َما: فََقال

َ
يِْديُكمْ  رَافِِ�  أ

َ
غ�َها أ

َ
ك
َ
ذْنَاُب  ك

َ
 ُشمٍْس، َخيْلٍ  أ

ةِ  ِ!  اْسُكنُوا
َ

ال   .الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:

يْهِ  اهللاُ  َص�� يك روز حضرت رسول اهللا 
َ
مَ  عَل

�
(از حجرة شريف خويش برآمده  وََسل

 !د؟شما مي كنياست كه  اين چكارفرمودند: داخل مسجد) نزد ما آمدند و 

رفع يدين  هاي چموش در اسپمانند دم دست هاي تان را در داخل نماز 

در داخل نماز ساكن  را خود )هاي خبردار! دستكنيد؟! ( پائين مي باالو

   )١( نگهداريد.

 ہُ ادُ نَ سْ إفوق مي نويسند: محققين مسنَد احمد در حاشية حديث   _�+

  حٌ يْ حِ َص 
َ

ُ جَ رِ ، ملِ سْ مُ  ِط  َ'ْ َ&
ُ

 جَ رِ ثَِقاٌت  ا(
ُ

 الِ جَ رِ  نْ مِ فَ  ،َطَرفَةَ  بِْن  تَِميمِ َلْ, ، ْ+ِ خَ يْ الش�  ال

 راويان احاديث صحيح بخاري يهمگ راويان اين حديث شريف يعني .ُمْسلِمٍ 

 راويان صحيح مسلم بن طَرَفَه كه ازاند اال تميم شريف  مسلمو صحيح 

بنابرين اين حديث شريف در صحت برابر با احاديث  )٢( شريف مي باشد،

  .صحيح مسلم شريف صحيح است

  

  �  _طََبرانی َجم الکبیرالُمْع حدیث+�

�+ �_  �  

القاسم  بواحمد اامام محدث سليمان بن را شريف  حديث اين  _۸+

وايت نموده ر »املُْعَجم الکبیر«كتاب خود ) در  هـ 360 (متوفى 6 طبراني

  است.

ن�  َسُمَرةَ، بْنِ  َجابِرِ  َقنْ  َطَرفَةَ، بْنِ  تَِميمِ  َقنْ 
َ
  أ

َ
يْهِ  اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسول

َ
مَ  َعل

�
   وََسل

                                                 
وَاِ�ِّ  ٢٠٩٦٤حدیث  ٣٤/٤٨٨ مسند احمد:   )١(   َحِديُث َجابِِر بِْن َسُمرَةَ السَّ
وَاِ�ِّ  ٢٠٩٦٤حدیث  ٣٤/٤٨٨ مسند احمد:   )٢(   َحِديُث َجابِِر بِْن َسُمرَةَ السَّ
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رَاهُ  َعلَيِْهْم، َخَرجَ 
ُ
َمْسِجدِ  ِ� : قَاَل  أ

ْ
يِْديِهمْ  رَافُِعوا وَُهمْ  ال

َ
ـا«: َوقَاَل  أ رَاُكـمْ  6ِ  َم

َ
 8ِ رَافِـ أ

يِْديُكمْ 
َ
غ�َها أ

َ
ذْنَاُب  َكك

َ
ةِ  ِ�  اْسُكنُوا ُشُمٍس، َخيْلٍ  أ

َ
ال   .»الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
(از حجرة شريف خويش برآمده) داخل  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا 

 كنند. آنحضرتمي  يدين فعداخل نماز رمسجد آمدند و ديدند كه آنها در 

 شما مي كنيد؟!رمودند: اين چكار است كه با ديدن اينكار ف وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� 

 رفع يدينهاي تان را در داخل نماز مانند دم اسپ هاي چموش در  دست

 خود را در داخل نماز ساكن )هايخبردار! دست كنيد؟! ( پائين مي باالو
   )١( نگهداريد.

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  
  �  _سَُنن ابو داود حدیث+�

�+ �_  �  
 6 سجِستاني األشعث بن سليمان بو داودا امام محدث بزرگ  _۹+
 ین ابنَ سُ «ف خود وكتاب معر ) اين حديث شريف را درق هـ 275(متوفى 

  .نموده استبه شمار مي رود روايت  »اح ِستَّهحَ صِ «كه يكي از كتب  »داؤد

اRdِ، تَِميمٍ  َقنْ   عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسوُل  عَلَيْنَا دََخَل : قَاَل  َسمَُرةَ، بْنِ  َجابِرِ  َقنْ  الط�
يِْديِهمْ  رَافِعُوا وَا�Tاُس  وََسل�َم،

َ
رَاهُ : زُهَْ>ٌ  قَاَل  -  أ

ُ
ةِ، ِ�   -  قَاَل  أ

َ
ال رَاُكمْ  6ِ  َما«: فَقَاَل  الص�

َ
 رَاف8ِِ  أ

يِْديُكمْ 
َ
غ�َها أ

َ
ذْنَاُب  كَك

َ
ْسُكنُوا ُشمٍْس؟ َخيْلٍ  أ

ُ
ةِ  ِ�  أ

َ
ال   .»الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
داخل  خويش برآمده(از حجرة شريف  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا 

. كردند مي يدينرفع ماز گروهي از مردم در داخل نآمدند و مسجد) نزد ما 
                                                 

   ١٨٢٦حدیث  ٢/٢٠٣ املعجم الکبیر للطربانی:   )١(
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شما رمودند: اين چكار است كه اينكار ف مشاهدةبا  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� آنحضرت
هاي تان را در داخل نماز مانند دم اسپهاي چموش در رفع  دست !د؟مي كني
در داخل نماز  ) خود راهاي(خبردار! دست  كنيد؟! پائين مي باالويدين 
   )١( ريد.نگهدا ساكن

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

(متوفي  آلباني ها بنام ناصر از كالنسران سلفي چنانچه شيخي   _�+
 ا همانند پيغامبر ثاني در حديث خوانيه كه در حلَقات سلفيعيسوي)  1999

حديث اين  ،يحٌ حِ َص  اقرار دارد كهدربارة اين حديث شريف پنداشته مي شود، 
.صحيح است

 )١(
    

  

  �  _َهقیکُْبری بَْیالسَُنن اْل حدیث+�

�+ �_  �  

هـ)  458(متوفى  6 ي شافعيقهيامام برا  حديث شريف اين  _۱۰+
  روايت كرده است.خود  »ُسنَن کُربای«در 

ْنُ  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا دََخَل : قَاَل 
َ

يِْدينَا رَاف8ِِ  وَ�
َ
ةِ ا ِ�  أ

َ
ال  لص�

رَاُكمْ  6َِ  َما: " فََقاَل 
َ
يِْديُكمْ  رَاف8ِِ  أ

َ
غ�َها أ

َ
ذْنَاُب  َكك

َ
ةِ  ِ�  اْسُكنُوا ُشمٍْس  َخيْلٍ  أ

َ
ال   .الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
 َسل�مَ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� مي كرديم كه حضرت رسول اهللا  يدينما در داخل نماز رفع 

 َص�� (از حجرة شريف خويش برآمده داخل مسجد) نزد ما آمدند. آنحضرت 

 دست !د؟شما مي كنيرمودند: اين چكار است كه با ديدن اينكار ف وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ 

  هاي تان را در داخل نماز مانند دم اسپ هاي چموش در رفع يدين باالو

                                                 
َالمِ  ١٠٠٠حدیث  ١/٢٦٢ سنن ابی داود:   )١( ُجوِد، بَاٌب ِيف السَّ   بَاُب تَْفِريعِ أَبْوَاِب الرُّكُوعِ وَالسُّ
َالمِ  ١٠٠٠حدیث  ١/٢٦٢ سنن ابی داود:     )٢( ُجوِد، بَاٌب ِيف السَّ (الشاملة)   بَاُب تَْفِريعِ أَبْوَاِب الرُّكُوعِ وَالسُّ
  ٩١٨حدیث  نی:لاللبا» صحيح أk داود«  |
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   )١( .خود را در داخل نماز ساكن نگهداريد )ايكنيد؟! (خبردار! دسته پائين مي

  
  �  _َبهابن ابی شَْی صَن1فُمحدیث +�

�+ �_  �  

(متوفى  6 ابن ابي شَيبهابوبكر را امام شريف حديث اين   _۱۱+
 روايت »ألُْمَصنَّف«خود كتاب مشهور در  6 بخارياستاذ امام  )ق هـ 235

  نموده است.

عَنَا بُو َحد�
َ
ْقمَِش، عَِن  ،ُمعَاوِيَةَ  أ

َ ْ
مَُسيRِب  عَِن  األ

ْ
 َقنْ  َطَرفَةَ، بِْن  تَِميمِ  َقنْ  رَافٍِع، بْنِ  ال

رَاُكمْ  6ِ  َما«: فَقَاَل  وََسل�َم، عَلَيْهِ  اهللاُ  َص��  اهللاِ  رَُسوُل  عَلَيْنَا َخَرجَ : قَاَل  َسمَُرةَ، بْنِ  َجابِرِ 
َ
 أ

يِْديُكمْ  رَاف8ِِ 
َ
غ�هَا أ

َ
ذْنَاُب  كَك

َ
ةِ  ِ�  اْسُكنُوا ُشمٍْس، َخيْلٍ  أ

َ
ال   .»الص�

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
(از حجرة شريف خويش قدم در مسجد)  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا 

 آنحضرت كرديم.) رفع يدين مي نماز در داخل ما را مشاهده كردند كه (و نهادند

دست د؟ آيا در داخل نماز مي كنيفرمودند: اين چكار است كه  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� 
كنيد؟!  در رفع يدين باالو پائين مي هاي چموش مانند دم اسپهاي تان را 

   )٢( خود را در داخل نماز ساكن نگهداريد. )(خبردار! دست هاي

ح راويان اين حديث شريف همگان راويان احاديث صحي  _�+
 راويان صحيحتميم بن طَرَفَه كه از اند اال شريف  مسلمو صحيح بخاري 

شريف مي باشد، بنابرين اين حديث شريف در صحت برابر با احاديث  مسلم
 شريف صحيح است. مسلم صحيح

  

                                                 
َالِة وَاْإلِقْبَاِل َعلَيْهَا ٣٥٢١حدیث  ٢/٣٩٨ السنن الکربی للبیهقی:   )١( ُع أَبْوَاِب الُْخُشوعِ ِيف الصَّ َّKُج  
كِتَاُب َصَالِة التَّطَوُّعِ وَاْإلَِماَمِة وَأَبْوَاٌب ُمتََفرِّقٌَة، َمْن كَرَِه   ٨٤٤٧حدیث  ٢/٢٣١مصنف ابن ابی شیبه:    )٢(

عَاءِ رَفْ    َع الْيََديِْن ِيف الدُّ
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  �  _نتقی من الحدیث المروزیُمحدیث +�

�+ �_  �  

 مرْوزِي بغدادي محمد نعبد اهللا برا امام شريف حديث اين   _۱۲+

 »تقى من الجزء األول والثالث من حديث املَْرَوزِيُّ من« درهـ) 329 (متوفى 6

  نموده است. روايت

  َسُمَرة بن َجابر عَن طرفَة، بن تَِميم عَن
َ


  ا�
ِ	�  َ� غْتَ إ: قَاليْهِ  اهللاُ  َص
َ
م عَل



 وََسل

ِْهم
َ

يْدِ  وعُ افِ رَ  مهُ وَ  إِ�
َ
ة ِ�  ميهِ أ

َ
ال 
  ؛الص

َ
 مَ : فََقال

َ
يِْديُكم وعُ افِ رَ  مكُ ال

َ
غ
هَاأ

َ
ك
َ
نَاُب  ك

ْ
ذ
َ
 َخيْلٍ  أ

نُوا ُشمٍْس،
ُ
ةِ  ِ�  اْسك

َ
ال 
  .»الص

روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:

 مي كردند كه حضرت رسول اهللا  يدينآنها در داخل نماز رفع يْهِ  اهللاُ  َص

َ
 عَل

مَ 


رمودند: اين به آنها فشريف خويش برآمده) نزد آنها رفتند و  (از حجرة وََسل

هاي تان را در داخل نماز مانند دم  دست !د؟شما مي كنيچكار است كه 
 (خبردار! دست كنيد؟! ميپائين  اسپ هاي چموش در رفع يدين باالو

   )٢( .هداريدخود را در داخل نماز ساكن نگ )هاي

  

  �  _جامع المسانيد والسنن حديث+�

�+ �_  �  
 6دمشقي  ابن كثير شافعيعالمه  اين حديث شريف را  _۱۳+
  تخريج نموده است. »جامع املسانید والسنن«در كتاب خود هـ)  774(متوفى 


  ا�
ِ	)  عَنِ  َسمَُرةَ، بْنِ  َجابِرِ  َقنْ  َطَرفََة، بْنِ  تَِميمِ  َقنْ يْهِ  اهللاُ  َص
َ
َم، عَل



ن
هُ  وََسل

َ
 ك

مَْسِجدَ  دََخَل 
ْ
ب0ََْ  ال

َ
يِْدفَُهْم، رَفَعُوا قَدْ  قَوًْما فَأ

َ
  أ

َ
غ
َها رَفَعُوَها قَدْ : فََقال

َ
ك
َ
نَاُب  ك

ْ
ذ
َ
َيِْل  أ

ْ
ا;

م
ِس، نُوا الش�
ُ
ةِ  ِ�  اْسك

َ
ال 
  .الص

                                                 
   ٣٥حدیث  ١٣٤ص  منتقى من الجزء األول والثالث من حديث املروزي:   )١(
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روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:
(از حجرة شريف خويش برآمده) داخل  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� ر خدا حضرت پيغمب

و ناگهان يك گروه از حاضران در مسجد را ديدند كه در  مسجد قدم نهادند
 هافرمودند: اين وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا  رفع يدين كردند. نماز داخل

رفع يدين كرده هاي چموش  اسپمانند دم  در داخل نمازبا دست هاي خود 
   )١( خود را در داخل نماز ساكن نگهداريد. )اند. (خبردار! دست هاي

راويان اين حديث شريف همگان راويان احاديث صحيح   _�+
 راويان صحيحاند اال تميم بن طَرَفَه كه از شريف  مسلمو صحيح بخاري 

ن حديث شريف در صحت برابر با احاديث شريف مي باشد، بنابرين اي مسلم
  شريف صحيح است. مسلم صحيح

  
  �  _ِةاَیالر1 ُبْصَنحدیث +�

�+ �_  �  

 عبد اهللا بن بو محمداجمال الدين امام را  حديث شريف اين  _۱۴+

يوسف بن محمد زلَيمثال خود  هـ) در كتاب ال762(متوفى  6 حنفي يع
   است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «

 َص��  اهللاِ  رَُسوُل  َعلَيْنَا َخَرجَ : قَاَل  َسُمَرةَ، بْنِ  َجابِرِ  َقنْ  َطَرفَةَ  بْنِ  تَِميمِ  َحِديُث 
رَاُكمْ  6ِ  َما: فََقاَل  وََسل�َم، عَلَيْهِ  اهللاُ 

َ
يِْديُكْم، رَاف8ِِ  أ

َ
غ�َها أ

َ
ذْنَاُب  َكك

َ
! مٍْس؟شُ  َخيْلٍ  أ

ةِ، ِ�  اُْسُكنُوا
َ

ال ْخرََجهُ  الص�
َ
  . ُمْسلِمٌ  أ
روايت مي كند كه  0از حضرت جابر 6 تميم بن طَرَفَه ترجمه:

) قدم بيرون حجرة شريف خويش(از  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� حضرت رسول اهللا 
حضرت  )كرديم. رفع يدين مي نماز در داخل ما را مشاهده كردند كه (و نهادند

                                                 
   ١٤١٢حدیث  ٢/١٣ جامع املسانید والسنن البن کثیر:   )١(
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د؟ آيا در داخل مي كنيفرمودند: اين چكار است كه  وََسل�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�� رسول اهللا 
در رفع يدين باالو پائين  هاي چموش مانند دم اسپدست هاي تان را نماز 
   )١( خود را در داخل نماز ساكن نگهداريد. )كنيد؟! (خبردار! دست هاي مي

ْخرََجهُ گويد:  حديث ميدامة ا در 6 يعلَيزامام   _�+
َ
اين ُمْسلٌِم.  أ

 تخريج كرده است. مسلمرا امام  حديث شريف
)٢(

  

  

  

                                                 
ـاُب  ٤٣٠حدیث  ١/٣٢٢ صحیح مسلم:  |  صفة الصالة ٣٩٥و  ١/٣٩٤ نصب الرایة:   )١( ـَالِة، بَ كِتَاُب الصَّ

ُفوِف اْألُ  اْألَْمرِ  َالِم، َوإGَْاِم الصُّ َالِة، وَالنَّهِْي عَِن اْإلَِشارَِة بِالْيَِد، َورَفِْعهَا ِعنَْد السَّ كُوِن ِيف الصَّ ـا بِالسُّ َاصِّ فِيَه وَِل وَالرتَّ
  وَاْألَْمِر بِاِالْجتKَِعِ 

باب صفة  ٣٩٥و  ١/٣٩٤: نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج الزيلعي   )٢(
  الصالة



 

  
  
  
  
  
  
  



 

  

            ������0 �� �� �� ���ت �� ا
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	د�� ���تا
	د�� ���تا
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	د�� ���ت +
0    _            

�+
 
�_  �  

  
  

  �  _یَرْبُکَدو�َنةُ اْلُملا حدیث+�

�+
 
�_  �  

الهجره  امام دار »یْربَ کَُدوَّنَُة الْ أملُ « در كتاباين حديث شريف   _۱5+

ـ ق) روايت گرديده است.179(متوفي  6 حضرت امام مالك بن انس   ه

َقاِسِم َقنْ إإإإ
ْ
َقاِسِم َقنْ نُْن وَْهٍب وَانُْن ال
ْ
َقاِسِم َقنْ نُْن وَْهٍب وَانُْن ال
ْ
َقاِسِم َقنْ نُْن وَْهٍب وَانُْن ال
ْ
ْن ْن ْن ْن  قَ  قَ  قَ  قَ َقْن َسالِِم بِْن َقبِْد اهللاِ َقْن َسالِِم بِْن َقبِْد اهللاِ َقْن َسالِِم بِْن َقبِْد اهللاِ َقْن َسالِِم بِْن َقبِْد اهللاِ     َمالٍِك َقْن ابِْن ِشَهاٍب َمالٍِك َقْن ابِْن ِشَهاٍب َمالٍِك َقْن ابِْن ِشَهاٍب َمالٍِك َقْن ابِْن ِشَهاٍب     نُْن وَْهٍب وَانُْن ال

نِيِه 
َ
نِيِه أ
َ
نِيِه أ
َ
نِيِه أ
َ
ن" رَُسوَل اهللاِ َص#" اهللاُ ««««أ

َ
ن" رَُسوَل اهللاِ َص#" اهللاُ أ
َ
ن" رَُسوَل اهللاِ َص#" اهللاُ أ
َ
ن" رَُسوَل اهللاِ َص#" اهللاُ أ
َ
بَِ( أ

ْ
َم 6ََن يَْرفَُع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه إذَا افْتَتََح ا+"ك

"
بَِ(  عَلَيِْه وََسل

ْ
َم 6ََن يَْرفَُع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه إذَا افْتَتََح ا+"ك

"
بَِ(  عَلَيِْه وََسل

ْ
َم 6ََن يَْرفَُع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه إذَا افْتَتََح ا+"ك

"
بَِ(  عَلَيِْه وََسل

ْ
َم 6ََن يَْرفَُع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه إذَا افْتَتََح ا+"ك

"
 عَلَيِْه وََسل

ةِ 
َ

ال ةِ لِلص"
َ

ال ةِ لِلص"
َ

ال ةِ لِلص"
َ

ال         ».».».».لِلص"

از  6 ام مالكام دو شاگرد بزرگقاسم ابن وهب و ابن  ترجمه:

 م فرزندحضرت سالو وي از  6 و وي از ابن شهاب 6 امام مالك

از پدر بزرگوار خود روايت مي كند كه و وي  7حضرت عبد اهللا بن عمر 

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص#" َص#" َص#" َص#" بي شك حضرت رسول اهللا 
"
مَ وََسل
"
مَ وََسل
"
مَ وََسل
"
در شروع نماز رفع يدين  تنها وََسل

  ))))١١١١(((( .مي كردند و بس

 6 اعظمي حبيب الرحمنت موالنا هند حضرمحدث كبير   _�+

ند اين س    ....حٌ حٌ حٌ حٌ َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ َسنٌَد َسنٌَد َسنٌَد َسنٌَد  :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي 

  ))))٢٢٢٢((((    وجود ندارد.ين حديث در صحت اشكي حديث شريف صحيح است ... و 

  ترين كه از عظيم »یْربَ کَُدوَّنَُة الْ أملُ «اين حديث شريف در كتاب   _�+

                                                 
  رَفْعِ الْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَاِم   ١٦٦و  ١/١٦٥ املدونة الکربی:  )١(

    ٤٢و  ٤١ص تحقیق مسئلۀ رفع يََديْن:    )٢(
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متروك  باشد به عنوان دليللكي مي و معتمدترين كتاب هاي مذهب ما
 است. ورده شدهبرخاستن از ركوع آ وقت رفتن به ركوع وبودن رفع يدين در 

است و  6 مالكامام  شاگرد مشهور ،اين كتابراوي  6 وهبابن 
نيز اين حديث را از  6 مالك بزرگ ديگر امامشاگرد  6 قاسم ابن

ت اين حديث هيچ شكي حد، بنابرين در صنروايت مي كن 6 مالكامام 
  وجود ندارد.

برخاستن از  رفتن و بودن رفع يدين در وقتالبته متروك   _�+
 زبانمشهور ، ولي قاعدة شريف لفظاً مذكور نيستركوع در اين حديث 

َ  دُ يْ فِ يُ  ْ'ُ أخِ ا(   هُ ق> ا حَ مَ  مُ فْ دِ قْ (  أ«است كه  يعرب
ْ
م ساختن آنچه قدميعني ، »ْ<َ ا=

را افاده (انحصار يك كار تنها در همان مورد) ر يد مؤخَّر آورده شود حصباكه 
  مي كند. 

قدم مي باشد ماست  »إِي اكَ « كه جزاء ،»إِي اَك غَعْبُدُ «در آيت قرآني مثالً 
عبادت را اين جملة مختصر، ؤخَّر، كه به اين صورت م ،»غَعْبُدُ «شرط يعني و 

ترجمة آيت ، و منحصر مي سازدال محدود و براي خداوند پاكيزة متع تنها
بجز  و، »ترا عبادت مي كنيم تنهاما «خداوندا كه  گرداندچنين مي را شريف 

  عبادت نمي كنيم. كس ديگري راهيچ تو 

ةِ «شرط يعني  نيز در اين حديث شريف
َ

ال بَِ' لِلص 
ْ
مؤخَّر  »إذَا افْتَتََح ا( ك

 نوبة خودبه  كارقدم آورده شده است، كه اينم »5ََن يَْرفَُع يََديْهِ «و جزاء يعني 
و ترجمة  دسازمي محدود و منحصر  ،در وقت شروع نمازرا تنها رفع يدين 

 اهللاُ  َص!  بي شك حضرت رسول اهللا «كه  گرداندچنين مي را حديث شريف 

مَ  عَلَيْهِ 
 
 بجزيعني ، »مي كردند و بس يدينشروع نماز رفع وقت در  تنها وََسل

  ماز رفع يدين نمي كردند.در داخل نجاي ديگر هيچ در تكبير اولي 

 تنهارفع يدين  ،به همين سببنيز  6 مام مالكحضرت ا  _�+

در  ديگررفع يدين بجز آن هر را درست مي دانست و  آغاز نمازوقت در 
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َقاِسِم: َوBََن رَفْ  د.دامي قرار  داخل نماز را ضعيف
ْ
ََديِْن ِعنَْد َمالٍِك قَاَل انُْن ال

ْ
Eُع ا

ِْحَرامِ 
ْ

 Jِ تَْكبِ'َةِ اإل
 

   )١(  .َضِعيًفا إال

 مدينة منوره باشندگانراويان اين حديث شريف همگي از   _�+
 هيچ راويهستند و هر كدام ايشان در زمان خود از بزرگان محدثين بودند. 

 اولية اسالمقرون اهالي مدينة منوره در  .اين حديث از شهر ديگري نيست
 پيشوايچنانچه  ،عصر تابعين و تبع تابعين بر ترك رفع يدين عامل بودنددر 

) كه در همان زمان در مدينة  هـ 179 متوفي( 6 امام مالكمدينة منوره 
   مي فرمايد: همنوره زندگي مي كرد در اين بار

 ْOَ Jِ ََديِْن
ْ

Eعْرُِف رَفَْع ا
َ
 أ

َ
 Jِ َخفٍْض َوقَاَل َمالٌِك: ال

َ
ةِ ال

َ
ال ٍء ِمْن تَْكبِِ' الص 

 
 

 Jِ رَفٍْع إال
َ

ةِ.َوال
َ

ال    Jِ افْتِتَاِح الص 
 درهيچ رفع يدين ديگري  ،نمازشروع  من بجز رفع يدينِ ترجمه:

 از ركوع و چه در وقتداخل نماز، چه در وقت رفتن به ركوع و باال شدن 
)٢(را اصالً نمي شناسم. رفتن به سجده و باال شدن از سجده 

  

دانسته مي شود كه فوق حديث شريف نكته نيز از روي اين   _�+
ي از اهالي شهر احدزمان تابعين و تبع تابعين، قرن اول و دوم اسالم در در 

ن در داخل نماز ره مبارك مدينة منويدهيچ كس  همچنين و كرد مينرفع ي
حضرت پاكيزة براي زيارت مقبرة  كه از ساير نقاط دنياي اسالمنيز ديگري 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  رسول اكرم 
 
 ،مي كردنيدين رفع  مي آمدبه مدينة منوره  وََسل
. حتماً اين رفع يدين را مي شناخت 6وگرنه حضرت امام مالك 

)٣(
  

 در رفع يدين بودنك وترمبر تعامالً ره منو ةپس گويا اهل مدين
   د.شتنع دااجماداخل نماز 

                                                 
   رَفْعِ الْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَاِم  ١/١٦٥ املدونة الکربی:  )١(
  رَفْعِ الْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَاِم   ١/١٦٥ املدونة الکربی:  )٢(
  رَفْعِ الْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَامِ  ١/١٦٥ املدونة الکربی:|    ٦حدیث  ٢/٣٠٨ تجلیات صفدر:  )٣(
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  �  _َقدَْیننَْیلُ الَفْر حدیث+�

�+ �_  �  

بير كاستاذ و  محدثو فقيه و را امام العصر شريف  حديث اين  _16+
  هـ ق) 1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نورامحمد حضرت موالنا 

  تخريج نموده است. »قََدیْننَیُْل الَفْر « يدين رفعمورد  مثال خود در بيدر كتاب 

نِيِه  قَ َقْن َسالِِم بِْن َقبِْد اهللاِ  ْن َمالٍِك َقْن ابِْن ِشَهاٍب قَ 
َ
ن  رَُسوَل اهللاِ َص!  «ْن أ

َ
أ

ةِ اهللاُ 
َ

ال بَِ' لِلص 
ْ
َم 5ََن يَْرفَُع يََديْهِ َحْذوَ َمنِْكبَيْهِ إذَا افْتَتََح ا( ك

 
  ». عَلَيْهِ وََسل

 مرت سالحضو وي از  6 از ابن شهاب 6 امام مالك ترجمه:
روايت مي پدر بزرگوار خود از و وي  7فرزند حضرت عبد اهللا بن عمر 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  كند كه بي شك حضرت رسول اهللا 
 
در شروع نماز رفع  تنها وََسل

 .يدين مي كردند و بس
)١(

  

 6 اعظمي حبيب الرحمنهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+
ند اين حديث س .حٌ َصِحيْ َسنٌَد  :ن حديث مي گويددربارة اي) هـ 1412(متوفي 

.وجود نداردين حديث شكي در صحت اشريف صحيح است ... و 
 )٢(

  

  

  �  _معارف الس�َنن حدیث+�

�+ �_  �  

محمد يوسف بن سيد سيد  بزرگ عالمةرا  شريف حديث اين  _۱۷+
هـ) در شرح مشهور ترمذي 1397(متوفي  6 ورينُّمحمد زكريا حسيني ب 

  تخريج نموده است. »ننَ السُّ  فُ اِر عَ مَ «شريف 

نِيِه  قَ َقْن َسالِِم بِْن َقبِْد اهللاِ  َقْن َمالٍِك َقْن ابِْن ِشَهاٍب 
َ
ن  رَُسوَل اهللاِ َص!  «ْن أ

َ
  أ

                                                 
     ١٤٧ص  :َديْنرفع اليَ  ةنیل الفرقدین فی مسئل|    ٣٠٥ /١ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )١(
    ٤٢و  ٤١ص تحقیق مسئلۀ رفع يََديْن:    )٢(
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ةِ اهللاُ 
َ

ال بَِ' لِلص 
ْ
َم 5ََن يَْرَفُع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه إذَا اْفتَتََح ا( ك

 
  .» َعلَيِْه وََسل

م حضرت سالو وي از  6 از ابن شهاب 6 امام مالك ترجمه:
روايت مي  از پدر بزرگوار خودو وي  7فرزند حضرت عبد اهللا بن عمر 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  كند كه بي شك حضرت رسول اهللا 
 
در شروع نماز رفع  تنها وََسل

 .يدين مي كردند و بس
)١(

  

 6 اعظمي حبيب الرحمنهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+
ند اين حديث س .حٌ َصِحيْ َسنٌَد  :دربارة اين حديث مي گويد) هـ 1412(متوفي 

.وجود نداردين حديث شكي در صحت اشريف صحيح است ... و 
 )٢(

  

  

  �  _اسماعیل بن َجعْفر بن ابی کثیر حدیث+�

�+ �_  �  

بن جعفر  إسماعيلبزرگ، امام محدث را  شريف حديث اين  _۱۸+
ـ) 180 (متوفى 6 ابي كثيربن  و امام  6 استاذان امام بخاري كه استاده

مسروايت كرده است. مي باشد 6 مل  

ءُ 
َ

عَال
ْ
عَنَا ال َِ َحد  نِيِه ، َقْن َسالِِم بِْن َقبِْد اهللا

َ
 يَْرفَُع يََديِْه Jِ «، َقْن أ

َ
ن ُه 5ََن ال

َ
ك

عَِة وَِ[ ا\  
ْ
َ̀ فَُقومُ Jِ الر ك ةِ ِح

َ
ال ُجودِ الص  َ̀ يَْرفَُع مَِن الس>    ».اِ\َةِ ِح

روايت  0فرزند حضرت عبد اهللا بن عمر 6 محضرت سال ترجمه:
) اول قعدة آخر دردر ركوع و ( 0 مي كند كه پدرم حضرت عبد اهللا بن عمر

.برخاستن براي ركعت سوم رفع يدين نمي كرد در وقت
 )٣(

  

كه  0بن عمرفرزند حضرت عبد اهللا  6حضرت سالم   _�+
  و سالها نماز پنجگانةدر خانة پدر بدنيا آمده و در خانة پدر بزرگ شده است 

                                                 
   ٢/٤٩٧معارف السنن للبنّوری:   )١(
    ٤٢و  ٤١ص تحقیق مسئلۀ رفع يََديْن:    )٢(
)٣(    :Kعيل بن جعفر املدNرَابًِعا   ٣٠٣حدیث  ٣٦٠و  ٣٥٩ص حديث عيل بن حجر السعدي عن إس

  الرَّْحَمنِ  أََحاِديُث الَْعَالِء بِْن عَبْدِ 



 

+37_ 

پدر را به چشمان سر هر روزه مشاهده كرده است، در اين حديث شريف به 

نه در  0عبد اهللا بن عمر مي كند كه پدرش حضرتصراحت تمام بيان 
   كعت سوم.در وقت برخاستن بخاطر رركوع رفع يدين مي كرد و نه 

 اين حديث نويسد: سندق كتاب در حاشية حديث مي محقِّ  _�+

»حاست »نس.

 )١(
   

 تط صحشرايهمپاية با  در صحت، اما اين حديث شريف  _�+
م و سال 6م شريف مي باشد، زيرا اسماعيل بن جعفر لسيح ماحاديث صح

 لمصحيح مسو ز راويان صحيح بخاري هر دو ا 6 بن عبد اهللا بن عمر

مي باشد، م شريف لسيح مصحاند، و عالء بن عبد الرحمن از راويان شريف 
 صحيح مسلم شريف همپاية احاديثحديث شريف در صحت،  اينلذا 

  .مي باشد صحيح

  

  �  _حدیث شرح معانی ا�ثار+�

�+ �_  �  

امام فقيه مجتهد اصولي محدث مفسر را شريف حديث اين   _۱۹+

رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 اويجعفر طح امام ابو

  وايت كرده است.ر »معانی اآلثار

، َقْن َُاِهٍد، قَاَل:  بُو بَْكِر نُْن َقي�اٍش، َقْن ُحَصْ�ٍ
َ
َف ابِْن ُقَمَر «أ

ْ
يُْت َخل

�
َصل

 
ُ ْ
بِ&َةِ األ

ْ
 ِ* ا(�ك

�
ةِ ر6ََِ اُهللا َقنُْهَما فَلَْم يَُكْن يَْرفَُع يََديْهِ إِال

َ
ال  ِمَن الص�

َ
  .»و;

 پشت سركه من در  كندي روايت م 6 حضرت مجاهد ترجمه:
ر اولي يتكببجز در نماز خوانده ام، و آنجناب  0عمرحضرت عبد اهللا بن 

.نماز رفع يدين نمي كرددر داخل در هيچ جاي ديگر  شروع نماز

 )٢(
  

                                                 
    ٣٠٣حدیث  ٣٦٠و  ٣٥٩ص حديث عيل بن حجر السعدي عن إس�عيل بن جعفر املد�:    )١(
ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ  ١٣٥٧حدیث  ١/٢٢٥ رشح معانی اآلثار:   )٢(   ...بَاُب التَّكْبِ=ِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِ=ِ لِلسُّ
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ن در ادامه مي نويسد: حضرت عبد اهللا ب 6 امام طحاوي  _�+

يْهِ  اهللاُ  َص��  كه حضرت رسول خدا ه بودمشاهده كرد 0عمر
َ
مَ  عَل

�
در داخل  وََسل

 اهللاُ  َص��  د، ولي خودش بعد از وفات حضرت رسول خدارمي ك يديننماز رفع 

يْهِ 
َ
مَ  عَل

�
د وترك نمي نماينكار را وي هرگز ؟  چرا .كردرا ترك  يدينرفع  وََسل

 منسوخدر داخل نماز كردن يدين باشد كه رفع  هبرايش ثابت شدمگر آنكه 

.اقامه شده باشد رفع يدين نزدش. و دليل منسوخ بودن است

 )١(
    

از  ق هـ 104سالگي در سال  83در سن  6حضرت مجاهد   _�+

حضرت عبد   و )٢( دنيا آمدهبه ق  هـ 21 دنيا درگذشت كه به اين حساب در سال

كه به اين صورت حضرت  كرد وفاتق هـ  74يا  73در سال  0عمراهللا بن 

  ساله بود.  53يا  52 0عمردر وقت وفات حضرت عبد اهللا بن  6 مجاهد

ُت  :خودش مي گويد 6 حضرت مجاهد  _�+
ْ
انَْن ُقمََر َعْ�َ  َخَدم

فْتُ 
َ
  هُ ِسنَِ� فََما رَأ

ُ ْ
بِ�َةِ األ

ْ
 ِ# ا"�ك

�
تِِه إال

َ
ٍء ِمْن َصال  يَْرفَُع يََديِْه ِ# َ,ْ

َ
سال  هدمن . و0

كه  را نمودم ولي هرگز او را نديدم 0عمرحضرت عبد اهللا بن  خدمتتمام 

.كند يدينآغاز نماز در جاي ديگري در داخل نماز رفع در تكبير اولي در بجز 

)٣(
  

در هر روز پنج وقت نماز فرض وجود دارد، و هر سال قمري   _�+

 3550 بنابرين گردد. روز مي 3550 سال مساوي هروز است و د 355 مساوي

   مي گردد. نماز 17750مساوي نماز،  5 ضربِروز 

بهتر دانسته  6اكنون اهميت اين سخن حضرت مجاهد   _�+

در پشت سر حضرت عبد من مي گويد كه  6 مي شود. حضرت مجاهد

 يدينحالت رفع ي هرگز او را در ام ول خواندهماز ده سال ن 0عمراهللا بن 

  مشاهده نكرده ام.  در داخل نماز

                                                 
  مشاهده كرد. 43تا  29و  26و  25و  15ز اين داليل را مي توان در حديث بعضي ا   )١(

  ٤/٤٥٦ سیر اعالم النبالء للذهبی:   )٢(
َالة َوبَيَان إحرامها وأحوالها ١/١٢٠ تبي# الحقائق رشح كنز الدقائق للزیلعی:   )٣(   فَْصل: الرشوع ِيف الصَّ
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در طول دوران شاگردي خود نزد حضرت  6 و حضرت مجاهد
 سر آنجناب نماز خواندهبار در پشت  هژده هزار حدود 0عمرعبد اهللا بن 

حضرت هرگز هم نماز حتي يكبار  ژده هزارولي در هيچ كدام از اين ه ،است
  كند. يديننديده است كه در داخل نماز رفع  را 0عمرعبد اهللا بن 

از اينجا مانند روز روشن واضحاً دانسته مي شود كه حضرت   _�+
آن  و اگر يكي دوبارينمي كرد  يديندر داخل نماز رفع  0عمرعبد اهللا بن 

 كه هاي آينده بدانندنسلآن اينكه  و ام داده بود سببش چيزي ديگري بودرا انج
 حضرت رسول اهللا 

�
يْهِ  اهللاُ  َص�

َ
مَ  عَل

�
  زماني اينكار را نيز كرده بودند.يك در  وََسل

 (متوفى 6حنفي  ىنعيبدر الدين محدث عالمه امام فقيه   _�+

 ي� اوِ حَ الط�  اهُ وَ ا رَ مَ  ادُ نَ �سْ وَ شريف مي فرمايد:  دربارة اين حديثهـ ق)  855

   )١( د.مي باش »صحيح« 6 اسناد اين حديث امام طحاوي .حٌ يْ حِ َص 

 ابنمشهور به مارديني حنفي عالء الدين امام محدث فقيه   _�+
ين سند ا .حٌ َصِحيْ وََهَذا َسنٌَد  مي نويسد:) هـ ق 750(متوفي  6 تركماني
.است »صحيح«شريف، حديث 

 )٢(  

 (متوفى 6حنفي  ىنعيبدر الدين محدث عالمه امام فقيه   _�+

   دربارة اين حديث شريف مي فرمايد:هـ ق)  855

َحاوِّي بِإِْسنَادٍ  اين حديث شريف را  6 امام طحاوي .ٍح َصِحيْ  رَوَاهُ الط�
 .روايت كرده است »اسناد صحيح«به 

)٣(
  

دهلَوِي زكريا كانْموالنا شيخ حضرت  ،محدث داعي كبير امام  _�+
  : نويسددربارة اين حديث مي هـ ق)  1402(متوفي  6 مدني

 .مي باشد »صحيح« ،اين حديث شريف سند. حٌ َصِحيْ َسنَُدهُ وَ 
)٤(  

                                                 
  لسجوداألعىل يف ا قول سبحان ر�  ٢/٢٥٩ البناية رشح الهداية:  )١(
  ٢/٧٤الجوهر النقي عىل سنن البيهقي:    )٢(
  باُب رَفْعِ اليََديِْن ِيف التَّكْبِ>َِة األوَىل َمَع االفْتِتَاحِ َسوَاءً   ٥/٢٧٣عمدة القاري رشح صحيح البخاري:   )٣(
  م٢٠٠٣  هـ ١٤٢٤ ق، الطبعة االولیچاپ دار القلم، دمش ٢/٩٢ اوجز املسالک الی موطا االمام مالک:  )٤(
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  �  _امام بخاری حدیث+�

�+ �_  �  
 هـ) در 256(متوفى  6امام بخاري  راشريف حديث اين   _۲۰+

  نموده است. روايت »َعيْنَْ-ِ بِرَفْعِ الْیََدیْنِ قُرَُّة الْ «معروف به خود  »رَفْعِ الْیََدیْنجزء «

، َقْن dَُاهٍِد، قَاَل:  ٍ
ْ̀ بُو بَْكِر نُْن َقي اٍش، َقْن ُحَص

َ
عَنَا أ يُْت انَْن ُقمََر، «َحد 

َ
َما رَأ

و ِل َما فَفْتَتِحُ 
َ
 Jِ أ

 
  ».يَْرفَُع يََديْهِ إِال

 بن مي گويد كه من حضرت عبد اهللا 6 حضرت مجاهد ترجمه:
در نديده ام كه بجز در شروع نماز در هيچ جاي ديگر هيچگاهي را  0عمر

 .كند يدينرفع داخل نماز 
)١(

  

 ابنمشهور به مارديني حنفي عالء الدين امام محدث فقيه   _�+
ين سند ا .حٌ َصِحيْ وََهَذا َسنٌَد : مي نويسدهـ ق)  750متوفي ( 6 تركماني
.است »صحيح«شريف، حديث 

 )٢(  

 شبير احمد عثمانيحضرت موالنا  بزرگ داعي و محدث امام  _�+

  كتاب مشهور خودهـ ق) صاحب تفسير كابلي شريف در  1369 (متوفي 6

ِ  :دربارة اين حديث مي نويسد »فتح املُلِهم رشح صحیح االمام مسلم« نٍَد سَ ب

 .آمده است »حيحسند ص« اب اين حديث شريف َصِحيٍح.
)٣(

  

 6 اعظمي حبيب الرحمنحضرت موالنا هند محدث كبير   _�+

 اُل جَ رِ ثَِقاٌت  هِ ادِ نَ سْ إ اُل جَ رِ وَ  :نويسددربارة اين حديث مي  هـ ق) 1412(متوفي 

 ُvارِ خَ ا wx.  صحيح بخاريراويان ثقات و شريف همگان حديث راويان اين 
 .شريف اند

)٤(
  

                                                 
  ٩٨حدیث  ٧٠ص  :قُرَّةَ الَعيْنdَْ بِرَفع الیََدیْنلبخاری، ا  )١(
  ٢/٧٤الجوهر النقي عىل سنن البيهقي:    )٢(
  ... َمَع تَكْبِ\َةِ بَاُب اْستِْحبَاِب رَفْعِ الْيََديِْن َحْذَو الَْمنِْكبdَِْ  ٣/٢١٦فتح امللهم برشح صحيح االمام مسلم:   )٣(
ـ ق،  ١٤٢٢چاپ جمعیة علناء هند، دهلی،  ٥٥ص  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:   )٤(   عیسوی ٢٠٠١ه
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 آوردهبا عين سند در بخاري شريف حديث  6 امام بخاري  _�+

ٍ َحد   است. ْ̀ بُو بَْكٍر فَعyِْ انَْن َقي اٍش، َقْن ُحَص
َ
.عَنَا أ

 )١(  

 احاديث صحيحپس اين حديث شريف در صحت، همپاية   _�+
  بخاري شريف صحيح مي باشد.

  

  �  _َبهابن ابی شَْی صَن�فُمحدیث +�

�+ �_  �  

(متوفى  6 ابن ابي شَيبهابوبكر را امام شريف حديث اين   _۲۱+
 روايت »ألُْمَصنَّف«خود  كتاب مشهوردر  6 بخاريذ امام استا )ق هـ235

  نموده است.

و ِل َما فَفْتَتِحُ «َقْن dَُاِهٍد، قَاَل: 
َ
 Jِ أ

 
يُْت انَْن ُقمََر، يَْرفَُع يََديْهِ إِال

َ
  ».َما رَأ

مي گويد كه من حضرت عبد اهللا بن  6 حضرت مجاهد ترجمه:
در روع نماز در هيچ جاي ديگر نديده ام كه بجز در شهيچگاهي را  0عمر

 .كند يدينرفع داخل نماز 
)٢(

  

 دهلَوِي مدنيزكريا كانْشيخ محدث داعي كبير حضرت  ماما  _�+

 بر موطاي امام مالكهـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6

َسنَُدهُ وَ : نويسد حديث مي اين دربارة »کٍ الِ مَ  امِ مَ اإل  أطَّ وَ ی مُ لَ إ کِ الِ سَ املَ  زُ وجَ أ « 6

  )٣( .تاس »صحيح«سند اين حديث شريف  َصِحيٌح.
 6 اعظمي حبيب الرحمنهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+

 اُل جَ رِ ثَِقاٌت  هِ ادِ نَ سْ إ اُل جَ رِ وَ  :نويسددربارة اين حديث مي  هـ ق) 1412(متوفي 
                                                 

اَر وَاإلِ~َاَن} ٤٨٨٨حدیث  ٦/١٤٨ صحیح البخاری:   )١(   كِتَاُب تَْفِس\ِ الُقرْآِن ؛ بَاُب {وَالَِّذيَن تَبَوَّءُوا الدَّ
يََديِْه ِيف أَوَِّل  َمْن كَاَن يَرْفَعُ  ٢٤٦٧حدیث  ٢/٤١٧املصنف البن أبی شیبة به تحقیق محمد عوامة:   )٢(

َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف  ٢٤٥٢حدیث  ١/٢١٤مصنف ابن ابی شیبة به تحقیق حوت:   | تَكْبِ\ٍَة ثُمَّ َال يَُعودُ 
  أَوَِّل تَكْبِ\ٍَة ثُمَّ َال يَُعودُ 

ـ  ١٤٢٤ چاپ دار القلم، دمشق، الطبعة االولی ٢/٩٢ اوجز املسالک الی موطا االمام مالک:  )٣(   م ٢٠٠٣ه
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 ُvارِ خَ ا wx.  صحيح بخاريشريف همگان ثقات و راويان حديث راويان اين 
 .يف اندشر

)١(
  

 احاديث صحيحپس اين حديث شريف در صحت، همپاية   _�+
  بخاري شريف صحيح مي باشد.

  

  �  _مُْلِهم شرح صحیح ُمسِْلمفتح اْل حدیث+�

�+ �_  �  

حضرت موالنا  بزرگ داعي و محدث امامرا  شريف حديث اين  _۲۲+
در هـ ق) صاحب تفسير كابلي شريف  1369 (متوفي 6 شبير احمد عثماني
  تخريج نموده است. »فتح املُلِهم رشح صحیح االمام مسلم«كتاب مشهور خود 

و ِل َما َفْفتَتِحُ «َقْن dَُاِهٍد، قَاَل: 
َ
 Jِ أ

 
يُْت انَْن ُقَمَر، يَْرَفُع يََديِْه إِال

َ
  ».َما رَأ

مي گويد كه من حضرت عبد اهللا بن  6 حضرت مجاهد ترجمه:
در نماز در هيچ جاي ديگر  آغازجز در نديده ام كه بهيچگاهي را  0عمر

 .كند يدينرفع داخل نماز 
)٢(

  

 6 الدين احمد موالنا سيد فخرفخر المحدثين حضرت   _�+
سند اين  :دربارة اين حديث مي گويد دار العلوم ديوبنداسبق صدر المحدثين 
   )٣( .تاس »صحيح«حديث شريف 

 6 اعظمي حبيب الرحمنهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+

ـ ق) 1412(متوفي  شريف حديث راويان اين  :نويسدمي  دربارة اين حديث ه
 .همگان ثقات و راويان صحيح بخاري شريف اند

)٤(
  

                                                 
ـ ق،  ١٤٢٢چاپ جمعیة علناء هند، دهلی،  ٥٥ص  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:   )١(   عیسوی ٢٠٠١ه
بَاُب اْستِْحبَاِب رَفْعِ الْيََديِْن َحْذَو الَْمنِْكبdَِْ َمَع تَكْبِ\َِة  ٣/٢١٦فتح امللهم برشح صحيح االمام مسلم:   )٢(

ُجودِ اْإلِْحرَاِم، وَالرُّكُوعِ، َوِيف     الرَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ، وَأَنَُّه َال يَْفَعلُُه إِذَا رَفََع ِمَن السُّ
  ٢٠ص  رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل کی روشنی میں:  )٣(
ـ ق،  ١٤٢٢چاپ جمعیة علناء هند، دهلی،  ٥٥ص  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:   )٤(   عیسوی ٢٠٠١ه
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 احاديث صحيحپس اين حديث شريف در صحت، همپاية   _�+
  بخاري شريف صحيح مي باشد.

  

  �  _َجزُ الَمَساِلکْوَاحدیث +�

�+ �_  �  

شيخ حضرت محدث داعي كبير  مامارا  شريف حديث اين  _۲۳+
هـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6دهلَوِي مدني كانْ زكريا

 تخريج »کٍ الِ مَ  امِ مَ اإل  أطَّ وَ ی مُ لَ إ کِ الِ سَ املَ  زُ وجَ أ « 6 بر موطاي امام مالك

  نموده است.

يُْت انَْن ُقمََر، يَْرفَُع يََديْهِ إِ «َقْن dَُاِهٍد، قَاَل: 
َ
و ِل َما فَفْتَتِحُ َما رَأ

َ
 Jِ أ

 
  ».ال

مي گويد كه من حضرت عبد اهللا بن  6 حضرت مجاهد ترجمه:
نماز در هيچ جاي ديگر  ابتداينديده ام كه بجز در هيچگاهي را  0عمر

 .كند يدينرفع در داخل نماز 
)١(

  

َسنَُدهُ وَ نويسد:  حديث مي اين دربارة آنگاه 6 حضرت شيخ  _�+

  )٢( .تاس »صحيح«ن حديث شريف سند اي َصِحيٌح.

 6 اعظمي حبيب الرحمنهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+

   :دربارة اين حديث مي نويسدهـ ق)  1412(متوفي 

شريف همگان ثقات و راويان صحيح بخاري حديث راويان اين 
 .شريف اند

)٣(
  

 اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح بخاري  _�+
  اشد.شريف صحيح مي ب

                                                 
ـ  ١٤٢٤چاپ دار القلم، دمشق، الطبعة االولی  ٢/٩٢ موطا االمام مالک:اوجز املسالک الی   )١(   م ٢٠٠٣ه
ـ  ١٤٢٤چاپ دار القلم، دمشق، الطبعة االولی  ٢/٩٢ اوجز املسالک الی موطا االمام مالک:  )٢(   م ٢٠٠٣ه
ـ ق،  ١٤٢٢چاپ جمعیة علناء هند، دهلی،  ٥٥ص  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:   )٣(   عیسوی ٢٠٠١ه
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  �  _معرفةُ ا(ثارِ وَالس�َننحدیث +�

�+ �_  �  

هـ)  458(متوفى  6 شافعي يقهيامام برا  حديث شريف اين  _۲۴+
نَن« كتاب در   روايت كرده است.خود  »معرفُة اآلثاِر َوالسُّ

، َقْن dَُاِهٍد قَاَل:  ٍ
ْ̀ بُو بَْكرِ نُْن َقي اٍش، َقْن ُحَص

َ
عَنَا أ يْ «َحد 

َ
ُت انَْن ُقَمَر َما رَأ

ةَ 
َ

ال و ِل َما َفْفتَتُِح الص 
َ
 Jِ أ

 
  ».يَْرَفُع يََديِْه إِال

مي گويد كه من حضرت عبد اهللا بن  6 حضرت مجاهد ترجمه:
در نديده ام كه بجز در شروع نماز در هيچ جاي ديگر هيچگاهي را  0عمر

 .كند يدينرفع داخل نماز 
)١(

  

 (متوفي 6 نيموِي علي نب موالنا محمد محدثعالمة   _�+

اهـ. اسناد اين  ٌح.َصِحيْ  نَُدهُ وَسَ : دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1322
.صحيح استشريف حديث 

)٢(
  

  

  �  _ِةاَیالر� ُبْصَنحدیث +�

�+ �_  �  

 بو محمد عبد اهللا بناجمال الدين امام را  حديث شريف اين  _25+

يوسف بن محمد زلَيمثال خود  هـ) در كتاب ال762(متوفى  6 حنفي يع
   است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «

َر	اِز عَنَا
ْ
ِفي	اِت َقْن َقبِْد اِهللا بِْن َعْوٍن ا�

َ
ِال

ْ
� ِ� ا��َيَْهِ

ْ
ْخرََجُه ا�

َ
َمالٌِك َقْن  أ

ن  ا| ِ}  َص!  اهللاُ  :الز>ْهرِيw َقْن َسالٍِم َقْن ابِْن ُقَمرَ 
َ
َم 5ََن يَْرفَُع يََديِْه، إذَا افْتَتََح أ

 
 عَلَيْهِ وََسل

 فَعُودُ 
َ

ةَ، عُم  ال
َ

ال   اغْتََ{. .الص 
                                                 

َالِة إِالَّ ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ   ٣٣٠٩حدیث  ٢/٤٢٨معرفة السنن واآلثار:   )١(   َمْن قَاَل: َال يَرْفَُع يََديِْه ِيف الصَّ
   ٤٠٥حدیث  ١٣٨ص  آثار السنن مع التعلیق الحسن:  )٢(
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و وي از ابن شهاب  6 از امام مالك 6 عون بن عبد اهللا ترجمه:
و وي از  0عمربن  اهللا فرزند حضرت عبد 6 مسالو وي از  6ي زهرِ

 حضرت رسولروايت مي كند كه  0عمر حضرت عبد اهللا بنود پدر خ
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  خدا 

 
در سپس مي نمودند و  نماز رفع يديندر شروع  تنها وََسل

 .نمي كردند يديننماز رفع در داخل  يهيچ جاي ديگر
)١(

  

فرزند حضرت عبد اهللا  6ضرت سالم قبالً گذشت كه ح  _�+
شده و سالها و در خانة پدر بزرگ دنيا آمده ه انة پدر بكه در خ 0بن عمر

صراحت پدر را به چشمان سر هر روزه مشاهده كرده است، به  نماز پنجگانة
رفع نماز  در داخل 0تمام بيان مي كند كه پدرش حضرت عبد اهللا بن عمر

  كرد. مين يدين

 به صراحت  0عمر بن اهللا و در اين حديث شريف، خود حضرت عبد

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  مي كند كه حضرت رسول خدا  بيان املك
 
در شروع  نيز تنها وََسل

نماز در داخل  هيچ جاي ديگريدر  بعد از آنمي نمودند و  يديننماز رفع 
 هفهماند كه ب و به اين وسيله به مسلمانان مي نمي كردند. يدينرفع 

  داخل نماز را ترك نموده است. كه وي نيز رفع يدينِ در استخاطر همين 

ادعاء كرده كه اين حديث (خدا از او درگذرد) حاكم نيشابوري   _�+
 .باطل است

)٢(
 شيخ عابد سنْديحضرت ، شيخ االسالم كبيرو فقيه حدث م  

االمام رشح مسند  ةلطیفالواهب امل« كتاب خود در) ق هـ 1257 (متوفي 6
   مي نويسد: »ابی حنیفة

(يا باطل) ضعيف  ادعاء كند كه اين حديثكسي به محض آنكه 
بودن آن (يا باطل)  داليل ضعيفد، بلكه دحديث ضعيف نمي گر است،

حاكم بجز ادعاي خالي حتي  (و .زدسابروشن در قدم اول حديث را بايد 
                                                 

  باب صفة الصالة ١/٤٠٤نصب الرایة للزیلعی:   )١(
  ةباب صفة الصال  ١/٤٠٤نصب الرایة للزیلعی:   )٢(
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حديث ارائه كند) يا بطالن بخاطر اثبات ضُعف  هم يك دليل فقطنتوانسته 
كه امام بيهقي در خالفيات خود   0عمر و اين حديث حضرت عبد اهللا بن

مي باشد،  »حديث صحيح«، روايان راويت كنندگانشروايت نموده همة 
... پس  ديده نمي شودشريف بنابرين هيچگونه ضُعفي در اين حديث 

.است »صحيح حديث«حديث شريف نزد من بدون شك  اين
 )١( 

 6 اعظمي حبيب الرحمنهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+

   :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي 

شريف  مسلم (كه از راويان صحيح الْخَرَّاز هالليعون  اهللا بن عبدبجز 
و سنَن نَسائي شريف است) سراسر سند اين حديث شريف بر طبق تصريح 

َساغِيْد« محدثين از قبيل
ْ

باشد.  مي »ترين اسناد حديث صحيح«يعني  »أَصح> األ
ابي عوانه و  احاديث موجود در مستَخْرَجذا اين حديث شريف كه توسط له

نَد حسمدي و همچنين عملكرد خود منيز 0عمرحضرت عبد اهللا بن ي 
.است »حديث صحيح«تأئيد مي گردد، بال تردد 

 )٢(
   

  

  �  _َقدَْیننَْیلُ الَفْر حدیث+�

�+ �_  �  

بير كاستاذ و  محدثو قيه فو را امام العصر شريف  حديث اين  _۲6+
هـ ق)   1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نورامحمد حضرت موالنا 

  تخريج نموده است. »قََدیْننَیُْل الَفْر « رفع يدينمورد  در كتاب المثال خود در

ن  ا| ِ}  َص!  اهللاُ  :َمالٌِك َقْن الز>ْهرِيw َقْن َسالٍِم َقْن ابِْن ُقَمرَ 
َ
َم 5ََن  َعلَ أ

 
يِْه وََسل

 َفُعودُ 
َ

ةَ، عُم  ال
َ

ال   اغْتََ{. .يَْرَفُع يََديِْه، إذَا اْفتَتََح الص 
  6 مسالو وي از  6 يزهرِ شهاب از ابن 6 امام مالك ترجمه:

                                                 
  ٤٩٨/ ٢بحواله معارف السنن:  املواهب اللطیفة رشح مسند االمام ابی حنیفة:   )١(
    چاپ دهلی ٤٠ص تحقیق مسئلۀ رفع يََديْن:    )٢(
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 حضرت عبد اهللا بن و وي از پدر خود 0عمربن  اهللا فرزند حضرت عبد

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!   كند كه حضرت رسول خداروايت مي  0عمر
 
در  تنها وََسل

نماز در داخل  يهيچ جاي ديگر درسپس  نمودند و مي يدين نماز رفع آغاز
 .نمي كردند يدينرفع 

)١(
  

سند مذكورة فوق اين حديث شريف، بر طبق چنانكه گذشت   _�+
َساغِيْد« تصريح محدثين از قبيل

ْ
 »ترين اسناد حديث صحيح«يعني  »أَصح> األ

.است »حديث صحيح«باشد. لهذا اين حديث شريف بال تردد  مي
 )٢(

   

  
  �  _ُمَوط�ای محمد حدیث+�

�+ �_  �  

امام مجتهد محدث فقيه بال منازع امام را  شريف حديث اين  _۲۷+
خود  »ُمَوطَّای«هـ ق) در 179(متوفى  6محمد بن حسن شَيباني حنفي 

  روايت نموده است.

َعِزيزِ 
ْ
ذُغَيِْه Jِ «بِْن َحِكيٍم، قَاَل:  َقْن َقبِْد ال

ُ
يُْت انَْن ُقَمَر يَْرَفُع يََديِْه ِحَذاَء أ

َ
رَأ

الةِ، َولَْم يَْرَفْعُهَما ِفيَما ِسوَى ذَلَِك  و ِل تَْكبَِ'ةِ افْتِتَاِح الص 
َ
  ».أ

 مي گويد: من حضرت 6حضرت عبد العزيز بن حكيم  ترجمه:
 شروع نماز برابرتكبير تحريمه در در فقط را ديدم كه  0عمرعبد اهللا بن 

 در يآن، در هيچ جاي ديگركرد و بجز مي  يدينبا گوش هاي خود رفع 
.كردمي ن يديننماز رفع داخل 

 )٣(
  

شاگرد ديگر حضرت عبد  6حضرت عبد العزيز بن حكيم   _�+
فرزند  6 شاگرد ديگرش و سالم 6 به مانند مجاهد 0عمراهللا بن 

                                                 
     ١٤٧ص  :رفع اليََديْن ةنیل الفرقدین فی مسئل|    ٣٠٥ /١ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )١(
    یچاپ دهل ٤٠ص تحقیق مسئلۀ رفع يََديْن:    )٢(
)٣(    :Kالةِ  ١٠٨حدیث  ٥٩ص موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيبا   بَاُب: افْتِتَاحِ الصَّ
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 حضرت و نيزاكند كه  يث شريف به صراحت تمام بيان ميآنجناب، در اين حد
 نماز در هيچتكبير اولي نديده است كه بجز هرگز را  0عمرعبد اهللا بن 
  كند.  يديننماز رفع در داخل  يجاي ديگر

 »حسن«سند اين حديث شريف در درجة ثاني صحت يعني   _�+
يا مؤيد ديگر  بع وبوده و مطابق اصول حديث در موجوديت يك شاهد يا متا

   .گيرد قرار مي »صحيححديث « در درجة اولي صحت يعني

 متابعات و مؤيداتكتاب حاضر، شواهد و موجودة احاديث  سراسرو 
  اين حديث شريف است. 

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،ين حديث شريفپس ا  _�+

  

  �  _الُحج�ةُ عََلی اهلِ المدینة حدیث+�

�+ �_  �  

امام مجتهد محدث فقيه بال منازع امام را  شريف حديث اين  _۲۸+
ُة َعلَی أهِل «ق) در  هـ179 (متوفى 6 محمد بن حسن شَيباني حنفي ألُحجَّ

  روايت نموده است. »املدینة

َعِزيِز بِْن َحِكيٍم، قَاَل: 
ْ
و  «َقبِْد ال

َ
ذُغَيِْه Jِ أ

ُ
يُْت انَْن ُقَمَر يَْرَفُع يََديِْه ِحَذاَء أ

َ
ِل رَأ

الةِ، َولَْم يَْرَفْعُهَما ِفيَما ِسوَى ذَلَِك    ».تَْكبَِ'ةِ افْتِتَاِح الص 
 مي گويد: من حضرت 6حضرت عبد العزيز بن حكيم  ترجمه:

 شروع نماز برابرتكبير تحريمه در در فقط را ديدم كه  0عمرعبد اهللا بن 
در  يگردر هيچ جاي دي كرد و بجز آن،مي  يدينبا گوش هاي خود رفع 

.كردمي ن يديننماز رفع داخل 
 )١(

  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،ين حديث شريفا  _�+

                                                 
بَاب رفع الْيََديِْن ِيف َصـَالة  ٣٦٣و  ١/٣٦٢لالمام محمد بن الحسن الشیبانی: الحجة علی اهل املدینة    )١(

  الِْجنَازَة
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  �  _َندُ اْلُحمَْیِدیُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

 6 يديمبو بكر عبد اهللا بن زبير حشريف را ا حديث اين  _۲۹+
اولين  6 كه امام بخاري 6 آن استاذ امام بخاري )ق هـ219(متوفى 

 »نَُد الُْحَمیِْدیُمسْ « ده در كتاب خودنموو آغاز اسند  باث بخاري شريف را حدي

  ده است.كرروايت 

:
َ

َُميِْدي� قَال
ْ
عَنَا ا�  [ َحد�

ُ
 ثنا س

َ
 في

َ
 ان، ق

َ
ْخَ�َِ� ] ال

َ
: أ

َ
، قَال َسالُِم نُْن َقبِْد اهللاِ، َقـْن  ثنا الز�ْهرِي�

يُْت رَُسوَل اهللاِ َص�� 
َ
نِيهِ، قَاَل: رَأ

َ
رَادَ أ

َ
ةَ رََفَع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه، َو"ِذَا أ

َ
ال َم إِذَا افْتَتََح الص�

�
 اهللاُ َعلَيِْه وََسل

. ْجَدي4َِْ  ن4ََْ الس�
َ

 يَْرَفُع، َوال
َ

ُكوِع فَال َسهُ ِمَن الر=
ْ
ْن يَْرَكَع َوبَعَْد َما يَْرَفُع رَأ

َ
  أ

ز ا 0عمر بن فرزند حضرت عبد اهللا 6 محضرت سال ترجمه:
حضرت  منكند كه  ميروايت  0عمراهللا بن  حضرت عبدخود بزرگوار پدر 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  رسول اهللا 
 
 (و مي كردند يديننماز رفع  شروعرا ديدم كه در  وََسل
و  ،را برابر با شانه هاي مبارك قرار مي دادند يشخوبند) دست هاي مبارك 

 بين دو سجده همچنين در از ركوع وبلند كردن  سردر هنگام رفتن به ركوع و 
.نمي كردند يدينرفع 

 )١(
  

 6 احمد سيد فخر الدينفخر المحدثين حضرت موالنا   _�+
سند اين  :دربارة اين حديث مي گويد دار العلوم ديوبنداسبق صدر المحدثين 
َساغِيْد«حديث شريف 

ْ
 .هست »ترين اسناد حديث صحيح«يعني  »أَصح> األ

)٢(
   

 6 اعظمي حبيب الرحمنهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+
ين اسناد ا .حٌ َصِحيْ َسنٌَد  :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي 
)٣( شريف صحيح است.حديث 

  

                                                 
ُ َعنُْه أَحَ  ٦٢٦حديث  ١/٥١٥ :نَُد الُْحَمیِْدیُمسْ    )١( ِ بِْن ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب رَِيضَ هللاَّ   اِديُث َعبِْد هللاَّ
  ٢٣ص  رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل کی روشنی میں:  )٢(
ـ ق،  ١٤٢٢چاپ جمعیة علNء هند، دهلی،  ١٢ص  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:   )٣(   عیسوی ٢٠٠١ه
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مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس گُمن امام   _�+
َُخاِرwx َوُمْسلِمٍ  حٌ يْ حِ َص  هُ ادُ نَ إسْ دربارة اين حديث شريف مي فرمايد: 

ْ
vَ�ِْط ا 

َ
�َ. 

 بخاري شريفصحيح مطابق شروط صحت احاديث  اسناد اين حديث شريف
   )١( د.مي باش »صحيح« شريف ملسمو صحيح 

ي رِزه، ُفيانس يدي،محراويت كنندگان اين حديث شريف؛   _�+
همگان از راويان صحيح بخاري شريف و  ؛مو سالصحيح مسمي م شريف ل
   .باشند

  

  �  _َرج ابی َعوَانةَتْخُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

هـ) در  316متوفي ( 6 ابو عوانها امام ر شريف حديث اين  _۳۰+
  ن شريف روايت كرده است.يحيحخود بر ص »َرجتَخْ ُمسْ «

نِي
َ
، َقْن َسالٍِم، َقْن أ wيُْت رَُسوَل اهللاِ : رَ ِه قَاَل ُسْفيَاُن نُْن ُقيَيْنََة، عَِن الز>ْهرِي

َ
 َص!  أ

ةَ رَفََع يََديِْه َح�  ُ�َاذَِي بِِهَما
َ

ال َم إِذَا افْتَتََح الص 
 
َوقَاَل نَعُْضُهمْ: َحْذوَ » اُهللا عَلَيِْه وََسل

 يَْرفَعُُهمَ 
َ

َسُه ِمَن الر>ُكوِع ال
ْ
ْن يَْرَكَع وَبَعَْد َما يَْرفَُع رَأ

َ
رَاَد أ

َ
ا، َوقَاَل نَعُْضُهمْ: َمنِْكبَيِْه، وnَِذَا أ

َمعَْ� وَاِحدٌ 
ْ
، وَال ِ

ْ̀ ْجَدَي َ الس  ْ̀  يَْرفَُع نَ
َ

   .َوال
ز ا 0عمربن  فرزند حضرت عبد اهللا 6 محضرت سال ترجمه:

حضرت  منكند كه  ميروايت  0عمراهللا بن  حضرت عبدخود بزرگوار پدر 
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  رسول اهللا 

 
 (و مي كردند يديننماز رفع  روعشرا ديدم كه در  وََسل
و  ،را برابر با شانه هاي مبارك قرار مي دادند يشخوبند) دست هاي مبارك 

 بين دو سجده همچنين در از ركوع وسر بلند كردن در هنگام رفتن به ركوع و 
.نمي كردند يدينرفع 

 )٢(
  

                                                 
  ٨دلیل  ٨ص  مسئلۀ ترک رفع الیدین:  )١(
َالةِ  ١٥٧٢حديث  ١/٤٢٣مستخرج اl عوانه:    )٢( َالِة؛ بَيَاُن رَفْعِ الْيََديِْن ِيف افْتِتَاحِ الصَّ   ... كِتَاُب الصَّ
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 6 احمد سيد فخر الدينفخر المحدثين حضرت موالنا   _�+
سند اين  :دربارة اين حديث مي گويد دار العلوم ديوبنداسبق حدثين صدر الم

َساغِيْد«حديث شريف 
ْ

 .هست »ترين اسناد حديث صحيح«يعني  »أَصح> األ
)١(

   

 6 اعظمي حبيب الرحمنهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+
   :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي 

در مصحيح صحيح بخاري شريف وانند ج ابي عوانه كه مرَخْتَس 

مساح«از كتاب هاي م شريف لحسنَ باشندشمار مي رود، مي  هب »صد و در م
به اعتبار سند با اين سه حديث شريف دي، حمي ،مهم ترين استاذ امام بخاري

موجود هستند و همچنين از علَل و شُذوذ  »حديث صحيح«ترين درجة  اعلي
  )٢( ، كامالً صريح مي باشند.يدينودن رفع پاك بوده و در متروك ب

مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس گُمن امام   _�+
َُخارwxِ َوُمْسلِمٍ  حٌ يْ حِ َص  هُ ادُ نَ إسْ دربارة اين حديث شريف مي فرمايد: 

ْ
vَ�ِْط ا 

َ
�َ. 

 مطابق شروط صحت احاديث صحيح بخاري شريف اسناد اين حديث شريف
   )٣( د.مي باش »صحيح« شريف ملسميح و صح

  
  �  _َرج ابی َعوَانةَتْخُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

هـ)  316متوفي ( 6 ابو عوانهامام را نيز  شريف حديث اين  _۳۱+
  ن شريف روايت كرده است.يحيحخود بر ص »ُمْستَْخَرج«در 

عَنَا بِيعُ  َحد  افw�ِِ  عَِن  ُسلَيْمَاَن، نْنُ  الر  ، [ :بِنَْحوِهِ  ُقيَيْنََة، ابِْن  عَنِ  ،الش  َعِن الز�ْهرِي&
ةَ رََفَع 

َ
ال َم إِذَا افْتَتََح الص	

	
يُْت رَُسوَل اِهللا َص7	 اُهللا َعلَيِْه وََسل

َ
نِيِه قَاَل: رَأ

َ
َقْن َسالٍِم، َقْن أ

                                                 
  ٢٣ص  رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل کی روشنی میں:  )١(
ـ ق،  ١٤٢٢چاپ جمعیة علNء هند، دهلی،  ٣٩ص  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:   )٢(   عیسوی ٢٠٠١ه
  ٩دلیل  ٩ص  مسئلۀ ترک رفع الیدین:  )٣(
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ْن يَْرَكَع َوبَعَْد َما يَْرَفُع َوقَاَل نَْعُضُهْم: َحْذَو َمنِْكبَيِْه، » يََديِْه َحA	 ُ@َاِذَي بِِهَما
َ
رَاَد أ

َ
َوKِذَا أ

 يَْرَفُعُهَما،
َ

ُكوِع ال �َسُه ِمَن الر
ْ
   .]رَأ

ز ا 0عمر فرزند حضرت عبد اهللا بن 6 محضرت سال ترجمه:
حضرت  منكند كه  ميروايت  0عمراهللا بن  حضرت عبدخود بزرگوار پدر 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  رسول اهللا 
 
 (و مي كردند يديننماز رفع  آغازديدم كه در  را وََسل
و  ،را برابر با شانه هاي مبارك قرار مي دادند يشخوبند) دست هاي مبارك 

.نمي كردند يديناز ركوع، رفع سر بلند كردن در هنگام رفتن به ركوع و 
 )١(

  

 6 احمد سيد فخر الدينفخر المحدثين حضرت موالنا   _�+
سند اين  :دربارة اين حديث مي گويد دار العلوم ديوبند اسبقصدر المحدثين 
َساغِيْد«حديث شريف 

ْ
 .هست »ترين اسناد حديث صحيح«يعني  »أَصح> األ

)٢(
   

احاديث  همپايةصحت  در ين حديث شريفچنانكه گفته شد ا  _�+
  م شريف صحيح مي باشد.لسبخاري شريف و صحيح م صحيح

  

  �  _نةَرج ابی َعوَاَتْخُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

هـ)  316متوفي ( 6 ابو عوانهامام را نيز  شريف حديث اين  _۳۲+
  ن شريف روايت كرده است.يحيحخود بر ص »ُمْستَْخَرج«در 

 yَِث بُو َحد 
َ
، عَنَا ُسْفيَاُن، عَنَا: قَاَل  عَِ��  عَنَا: قَاَل  دَاوُدَ  أ ْخَ�َِ�  الز>ْهرِي>

َ
 َقنْ  َسالٌِم، أ

نِيهِ 
َ
يُْت : قَاَل  أ

َ
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!   اهللاِ  رَُسوَل  رَأ

 
ةَ َرَفَع يََديِْه َحA	 [ :بِِمثْلِهِ  وََسل

َ
ال إِذَا افْتَتََح الص	

َسُه ِمَن » ُ@َاِذَي بِِهَما
ْ
ْن يَْرَكَع َوبَْعَد َما يَْرَفُع رَأ

َ
رَاَد أ

َ
َوقَاَل نَْعُضُهْم: َحْذَو َمنِْكبَيِْه، َوKِذَا أ

 � يَْرَفُعُهَما،الر
َ

   .]ُكوِع ال
  زا 0عمر فرزند حضرت عبد اهللا بن 6 محضرت سال ترجمه:

                                                 
َالةِ  ١٥٧٣حديث  ١/٤٢٣مستخرج اl عوانه:    )١( َالِة؛ بَيَاُن رَفْعِ الْيََديِْن ِيف افْتِتَاحِ الصَّ   ... كِتَاُب الصَّ
  ٢٣ص  رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل کی روشنی میں:  )٢(
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حضرت  منكند كه  ميروايت  0عمراهللا بن  حضرت عبدخود بزرگوار پدر 
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  رسول اهللا 

 
 (و مي كردند يديننماز رفع  ابتدايرا ديدم كه در  وََسل
 و ،را برابر با شانه هاي مبارك قرار مي دادند شيخوبند) دست هاي مبارك 

.نمي كردند يديناز ركوع، رفع سر بلند كردن در هنگام رفتن به ركوع و 
 )١(

  

 6 احمد سيد فخر الدينفخر المحدثين حضرت موالنا   _�+
   :دربارة اين حديث مي گويد دار العلوم ديوبنداسبق صدر المحدثين 

َساغِيْد أَصح> «سند اين حديث شريف 
ْ

د ترين اسنا صحيح«يعني  »األ
 .هست »حديث

)٢(
   

  
  �  _َرج ابی َعوَانةَتْخُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

هـ)  316متوفي ( 6 ابو عوانهامام را نيز  شريف حديث اين  _۳۳+
  ن شريف روايت كرده است.يحيحخود بر ص »ُمْستَْخَرج«در 

ائُِغ بِمَك ةَ قَاَل: عَ  ْخَ�َِ� َسالٌِم، َحد عَنَا الص 
َ
ُمَيِْدي> قَاَل: عَنَا ُسفْيَاُن، عَِن الز>هْرِيw قَاَل: أ

ْ
نَا ا=

نِي
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ َقْن أ

َ
مَ  اهللاُ  َص!   هِ قَاَل رَأ

 
ةَ رَفََع يََديِْه َحA	 ُ@َاذَِي [ :مِثْلَهُ  عَلَيْهِ وََسل

َ
ال إِذَا افْتَتََح الص	

ا
َ
 يَْرفَعُُهمَا،وَقَاَل نَعُْض » بِِهم

َ
َسهُ مَِن الر�كُوِع ال

ْ
ْن يَْركََع وَبَعَْد َما يَْرفَُع رَأ

َ
رَادَ أ

َ
   .]هُمْ: َحْذوَ َمنِْكبَيْهِ، وKَِذَا أ

  زا 0عمر فرزند حضرت عبد اهللا بن 6 محضرت سال ترجمه:
حضرت  منكند كه  ميروايت  0عمراهللا بن  حضرت عبدخود بزرگوار پدر 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  رسول اهللا 
 
 (و مي كردند يديننماز رفع  اولرا ديدم كه در  وََسل
 و ،را برابر با شانه هاي مبارك قرار مي دادند يشخوبند) دست هاي مبارك 

.نمي كردند يديناز ركوع، رفع سر بلند كردن در هنگام رفتن به ركوع و 
 )٣(

  

                                                 
)١(   lَالةِ  ١٥٧٤حديث  ١/٤٢٣عوانه:  مستخرج ا َالِة؛ بَيَاُن رَفْعِ الْيََديِْن ِيف افْتِتَاحِ الصَّ   ... كِتَاُب الصَّ
  ٢٣ص  رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل کی روشنی میں:  )٢(
َالِة؛ بَيَاُن رَفْعِ الْيََديِْن ِيف  ١٥٧٥حديث  ١/٤٢٣مستخرج اl عوانه:    )٣( َالةِ كِتَاُب الصَّ   ...  افْتِتَاحِ الصَّ
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 6 احمد دينسيد فخر الفخر المحدثين حضرت موالنا   _�+
سند اين  :دربارة اين حديث مي گويد دار العلوم ديوبنداسبق صدر المحدثين 
َساغِيْد«حديث شريف 

ْ
 .هست »ترين اسناد حديث صحيح«يعني  »أَصح> األ

)١(
   

مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس گُمن امام   _�+
َُخارwxِ َوُمْسلِمٍ  حٌ يْ حِ َص  هُ ادُ نَ إسْ دربارة اين حديث شريف مي فرمايد: 

ْ
vَ�ِْط ا 

َ
�َ. 

 مطابق شروط صحت احاديث صحيح بخاري شريف اسناد اين حديث شريف
   )٢( د.مي باش »صحيح« شريف ملسمو صحيح 

  
  �  _شرح معانی ا(ثار حدیث+�

�+ �_  �  

امام فقيه مجتهد اصولي محدث مفسر را  شريف حديث اين  _۳۴+
رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 ويجعفر طحا امام ابو

  وايت كرده است.ر »معانی اآلثار

َم قَاَل: ...  ْن نَافٍِع، عَِن ابِْن ُقمَرَ قَ 
 
رjََِ اُهللا َقنُْهَما عَِن ا| ِ}w َص!  اُهللا عَلَيِْه وََسل

ةِ 
َ

ال يِْدي Jِ َسبِْع َموَاِطَن ، Jِ افْتِتَاِح الص 
َ ْ
مَْروَةِ ، تُْرفَُع األ

ْ
َفا وَال  الص 

َ
َيِْت، وََ�

ْ
vوَِعنَْد ا ،

. ِ
ْ̀ َمَْرَي

ْ
ُمزْدَلَِفِة ، وَِعنَْد ا�

ْ
  وَبِعََرفَاٍت وَبِال

ند روايت مي ك 5عمر حضرت عبد اهللا بناز  6 نافع ترجمه:
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!   كه حضرت رسول خدا

 
در هفت جا  تنهافرمان دادند كه  وََسل

بقيه و كرد و بس: يكبار در شروع نماز، ( يدينطور سنّت مؤكده) رفع (ببايد 
  )٣( .در دوران حج)

  و حضرت عبد العزيز بن حكيم 6 به مانند حضرت مجاهد  _�+

                                                 
  ٢٣ص  رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل کی روشنی میں:  )١(
  ٩دلیل  ٩ص  مسئلۀ ترک رفع الیدین:  )٢(
؛ بَاُب رَفْعِ الْيََديِْن ِعنَْد  ٣٨٢١حدیث  ٢/١٧٦ رشح معانی اآلثار للطحاوی:  )٣(    ...كِتَاُب َمنَاِسِك الَْحجِّ
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 6 محضرت سال به مانند و 5حضرت عبد اهللا بن عمرشاگردان  6
شاگرد ديگر حضرت عبد اهللا ؛ 5عمرفرزند و شاگرد حضرت عبد اهللا بن 

در اين حديث شريف به صراحت تمام نيز  6حضرت نافع  5عمرن ب
 كه حكم حضرت رسولروايت مي كند  5عمراز حضرت عبد اهللا بن 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  خدا اهللا 
 
در شروع  تنهانماز اينست كه  يديندر مورد رفع  وََسل

  گردد و بس. يديننماز رفع 

 حديث«صحت يعني  ثانيشريف در درجة سند اين حديث   _�+

يا  و مطابق اصول حديث در موجوديت يك شاهد يا متابع و است، »حسن
 و)٢( ،گيرد قرار مي »صحيححديث «مؤيد ديگر در درجة اولي صحت يعني 

متابعات و مؤيدات اين حديث  ،شواهد ؛كتاب حاضرمسطورة سراسر احاديث 
  مي باشد. »حيحصحديث حسن و «پس اين حديث شريف، شريف است. 

  
  �  _امام بخاری حدیث+�

�+ �_  �  

) ق هـ 256(متوفى  6 امام بخاريرا اين حديث شريف   _35+
 معروف بهو  نوشته يدينموضوع رفع  ةدربارخود كه  »زء رفع الیََدیْنجُ «در 

  روايت نموده است.مي باشد  »یََدیْنِ الْ  عِ فْ َر بِ  نِ نَیْ َعیْ الْ  قُرَّةُ «

َم قَاَل: ... عَِن ابِْن ُقمََر ... ٌع وَقَاَل وَ�ِي
 
 تُْرفَُع «عَِن ا| ِ}w َص!  اُهللا عَلَيِْه وََسل

َ
ال

ةِ 
َ

ال  Jِ َسبْعَِة َموَاِطَن Jِ افْتِتَاِح الص 
 

يِْدي إِال
َ ْ
   .»...األ

 از حضرت عبد اهللا بن عمر ... 6 امام وكيع بن الجراح ترجمه:

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!   خدا مبرپيغا روايت مي كند كه حضرت 5
 
كه  ودندفرم وََسل

  :دگرديدين (بطور سنّت مؤكده) رفع نبايد ديگر  در هيچ جايبجز هفت جا 

                                                 
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص فی علوم الحدیث للتهانوی:  قواعد    )٢(
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.در دوران حج)بقيه و يكبار در شروع نماز، (
 )١(

  

  .است »حيححديث حسن و ص« ،اين حديث شريف  _�+

  

  �  _َندُ الَْبزّارُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

 حمد بن عمرواابو بكر  ،امام محدثرا  اين حديث شريف  _36+
  ) روايت نموده است.ق هـ292ار (متوفى زَّبه المعروف ب 6 يعتك

َ� اُر Jِ ُمْسنَِدهِ: 
ْ
عَلَيْهِ  َقْن نَافٍِع َقْن ابِْن ُقَمَر َقْن ا| ِ}w َص!  اهللاُ  ...َوقَاَل ال

يِْدي 
َ ْ
َم، قَاَل: تُْرفَُع األ

 
ةِ وََسل

َ
ال   ...Jِ َسبْعَِة َموَاِطَن: افْتِتَاِح الص 

 روايت 5عبد اهللا بن عمرحضرت از  6 حضرت نافع ترجمه:
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!   خداپيغامبر كه حضرت ند مي ك

 
در  فقطفرمان دادند كه  وََسل

 : يكبار درو بس انجام مي گردد يدينهفت جا (بطور سنّت مؤكده) رفع 
  )٢( .در دوران حج)بقيه و ( شروع نماز،

  .است »حيححديث حسن و ص« اين حديث شريف  _�+

  

  �  _طائیْلشرح سَُنن ابن ماجD ُمَغ حدیث+�

�+ �_  �  

 متوفى( 6 طائيلْمغَرا امام محدث فقيه  اين حديث شريف  _۳۷+

ح ابن رش « به مشهور »مالَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  هِ تِ نَّ سُ بِ  المُ عْ أإل « كتاب خود) در ق هـ 762
  خريج نموده است.ت» ماجه

  : قال رسول اهللا َص!  اهللاُ ... عن نافع عن ابن عمر ... و�ديث ذكره اvيه� 
                                                 

  ٨١حدیث  ٥٩ص البخاری، قرة العینین برفع الیدین:    )١(
البنایة رشح حوالۀ ه ب مسند البزار  | صفة الصالة  ٣٩٠/ ١حوالۀ نصب الرایة للزیلعی: ه بمسند البزَّار   )٢(

   قول سبحان ربی هللا فی السجود ٢/٢٥٣ الهدایة للعینی:
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َم: الترفعوا األيدي إال J سبع مواطن: عند افتتاح الصالة، واستقبال اvيت، 
 
َعلَيْهِ وََسل

̀. والصفا وا�روة،   وا�وقف`، وا�مرت
 د كه حضرتنروايت مي ك 5عمر حضرت عبد اهللا بن ترجمه:

لَوةُ  هِ يْ لَ عَ  خدا پيغامبر  الس  وَ  الص 
َ

جاي هيچ در هفت جا بجز  كهفرمان دادند   مال
و ، (شروع نمـاز يكبار در  ؛دنيكن يدين(بطور سنّت مؤكده) رفع شما ديگري 

  )١( .در دوران حج) هبقي

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

  
  �  _شرح التلقین مازری یثحد+�

�+ �_  �  

بو عبد اهللا محمد بن علي بن عمر ارا امام  اين حديث شريف  _۳۸+
 »رشح التلقین«در كتاب خود  )ق هـ 536(متوفى  6 يمالك يميمي مازرتَ

  . تخريج نموده است

 ابِْن َقب اٍس،  َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ 
َ

 إ 
ً
 ِ}w َص!  اُهللا َعلَيِْه وَ ا|  َموقُوفاً َعلَيِهَما َوَمرفُو¡

مَ 
 
 Jِ َسبْعَةِ َموَاِطنَ كن هُ َسل

 
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
   ... وِت نُ القُ  ةُ 'َ كبِ تَ وَ فْتِتَاِح إلا تَكبَِ'ةُ  ،قَاَل: ال

و حضرت عبد اهللا بن عباس  5حضرت عبد اهللا بن عمر ترجمه:
 حضرت رسول اهللاكه دند و همچنين روايت مي كردند مي دافتوي  5

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  
 
(بطور د بجز هفت جا در هيچ جاي ديگر نباي كه مي فرمودند وََسل

وقت  در وقت تكبير شروع نماز و دركرد. يكي  يدينسنّت مؤكده) رفع 
    )٢( ... وترنماز دعاي قنوت در تكبير 

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح«اين حديث شريف   _�+

                                                 
کتاب الصالة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسـه  ١٤٧٢و  ١/١٤٧١ رشح ابن ماجه للمغلطائی:  (١)

   من الركوع 
   ١/٥٥٠ رشح التلقین للNزری املالکی:  )٢(
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  �  _عنایةال حدیث+�

�+ �_  �  

 عالمه اكمل الدينامام فقيه محدث را  اين حديث شريف  _۳۹+

  نموده. تخريج »العنایة«در كتاب مشهور خود  )ق هـ 786(متوفى  6 بابرتي

ُم قَاَل  :َقنُْهمْ  َقب اٍس رjََِ اهللاُ  بِْن ُقَمَر وَابِْن إ
َ

ال ةُ وَالس 
َ

ال ن  ا| ِ}  َعلَيْهِ الص 
َ
 « أ

َ
ال

 Jِ َسبِْع َموَاِطنَ 
 

يِْدي إال
َ ْ
ِوتِْر، َوِ[ » تُْرفَُع األ

ْ
ُقنُوِت Jِ ال

ْ
بِِ' لِل

ْ
ةِ، َوِ[ ا( ك

َ
ال Jِ افْتِتَاِح الص 

ِعيَديِْن 
ْ
ن ُه 5ََن عُم  نُِسَخ َكَذا.... ال

َ
ْي ك

َ
 اِالبْتَِداِء: أ

َ
�َ 

ٌ
  َوَما َروَاهُ َ¤ُْمول

و حضرت عبد اهللا بن عباس  5بن عمرحضرت عبد اهللا  ترجمه:
لَوةُ  هِ يْ لَ عَ  پيغمبر خداحضرت د كه روايت مي كنن 5  الس  وَ  الص 

َ
فرمان مي  مُ ال

 مؤكده) رفعطور سنّت ه (بد بجز هفت جا در هيچ جاي ديگر نباي كهدادند 

دعاي قنوت وقت تكبير  در وقت تكبير شروع نماز و دركرد. يكي  يدين
   .»...ر نماز عيد ، و دوترنماز در 

رفع  كه انجام دادن آن احاديثي ويسد: ون آنگاه مي 6 عالمه بابرتي
.نده اهمه منسوخ شد بودهرا نشان مي دهند از دوران ابتدائي اسالم  يدين

 )١(
  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح«اين حديث شريف   _�+

  
  �  _تبیین الحقائق حدیث+�

�+ �_  �  

 بن فقيه عثمان بن عليرا امام محدث ف اين حديث شري  _۴۰+
كتاب معروف ) در ق هـ 743 متوفى( 6 يعلَيدين زلفخر ا يمحجن البارع

  خريج نموده است.ت »تبیین الحقائق رشح کنز الدقائق«خود 

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٣٠٩ العنایة رشح الهدایة للبابرتی:   )١(
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: قَاَل ا|  َر؛ وَابِْن َقب اٍس رjََِ اهللاُ بِْن ُقمَ  َوَقْن َقبِْد اهللاِ 
َ

غ ُهَما قَاال
َ
 ِ}>  َقنُْهَما ك

مَ َص!  اهللاُ 
 
ِقبْلَِة « َعلَيْهِ وََسل

ْ
ةِ وَاْستِْقبَاِل ال

َ
ال يِْدي Jِ َسبِْع َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص 

َ ْ
تُْرفَُع األ

 ِ ْ̀ َْمَرَي
ْ
ِ وَا�

ْ̀ َمْوقَِف
ْ
َمْرَوةِ وَال

ْ
َفا وَال   ...»وَالص 

و حضرت عبد اهللا بن عباس  5حضرت عبد اهللا بن عمر ترجمه:
لَوةُ  هِ يْ لَ عَ  پيغمبر خداحضرت كه مي فرمايند  5  الس  وَ  الص 

َ
: كهفرمان دادند  مُ ال

كرد و بس: يكبار در  يدينطور سنّت مؤكده) بايد رفع ه فقط در هفت جا (ب
.و شش تاي مابقي در دوران حج)شروع نماز، (

 )١(
  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

  

  �  _ار الفقهاء والُمحدLثیناخب حدیث+�

�+ �_  �  

 قيرواني الحارث خشني بن محدث محمدرا  شريف حديث اين  _۴۱+

 دهروايت كر »خبار الفقهاء واملحدثینا«در كتاب خود  )ق ـه 361 (متوفى 6
  .ستا
  

  در داخل نماز   يدينتعداد هاي مختلف رفع  سير تاريخي

  :0 د اهللا بن عمراز زبان حضرت عبو سپس متروك شدن آنها 

َم بِْن ُقَمَر قَاَل: ُكن ا َمَع رَُسوِْل اهللاِ  َقبِْد اهللاِ َقْن 
 
بَِمك َة نَْرفَُع َص!  اُهللا عَلَيِْه وََسل

ةِ ِعنَْد الر>ُكوِْع، فَلَم ا َهاَجَر ا| ِ}> 
َ

ال ةِ وَِ[ْ دَاِخِل الص 
َ

ال يْهِ َص!  اُهللا َعلَ  اَيِْدفْنَا Jِ بَْدِء الص 
َم 

 
ةِ ِعنَْد الر>ُكوِْع َو عَبََت عََ� رَفِْع وََسل

َ
ال ََديِْن Jِْ دَاِخِل الص 

ْ
Eَمِدينَِة تََرک رَفَْع ا

ْ
 ال

َ
اِ©

ةِ.
َ

ال ََديِْن Jِْ بَْدءِ الص 
ْ

Eا  
تا زماني ما  كه روايت است 5از حضرت عبد اهللا بن عمر ترجمه:

مَ  وَآªِِ  يْهِ عَلَ  اهللاُ  َص!  رسول اهللا حضرت با كه 
 
در مكرَّمه بوديم، هم  ةدر مك وََسل

                                                 
:تبيd الحق   )١( لْبِيِّ ـا و  ١/١٢٠ ائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ فصل الرشوع فی الصالة و بیان احرامه

  احوالها
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مي كرديم، و  يديندر داخل نماز در وقت ركوع رفع هم نماز و  شروعوقت 
مَ  وَآªِِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  چون رسول خدا 

 
منوره تشريف  ةبه مدينهجرت فرموده  وََسل

رفع  تنهارا ترك نمودند و در وقت ركوع  يدينرفع (در اواخر) ، فرما شدند
 .گذاشتندثابت و باقي  نماز را شروعهنگام در  يدين

)١(
  

مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس گُمن امام   _�+
اسناد اين ثَِقاٌت.  رَوَاتُهُ وَ  حٌ يْ حِ َص  هُ ادُ نَ إسْ دربارة اين حديث شريف مي فرمايد: 

 .همگان ثقات اند است و راويان آن »صحيح«، حديث شريف
)٢(

  

تعدادهاي بسيار  آمده استاحاديث بعضي ديگر از چنانكه در   _�+
در احاديث ثابت مي  5عمرحضرت عبد اهللا بن از  يدينمختلف رفع 

آنهم در  ،يديناين تعدادهاي گوناگون رفع مشاهدة باشد، و احتمال داشت كه 
درست يا ه علم كساني را ك 5عمربن  احاديث خود حضرت عبد اهللا

دام به مشكوك بگرداند، و آنها اقشريف درست ندارند در مورد احاديث  فهم
پس  تاالزم ديد  5عمربنابرين حضرت عبد اهللا بن انكار احاديث نمايند، 

 داخل نماز رادر  يدينگوناگون رفع  تمامي اين اختالف تعدادهايمنظر 
ن مورد از هرگونه شك در اي آيندة مسلمانانسل هاي نروشن بسازد تا 

  ترددي محفوظ بمانند.   و

را ايراد نموده  حديث باال 5عمر بن اهللا حضرت عبد بنابرين  _�+
در ابتداي اسالم كه احكام عملي اسالم به الفاظ ساده واضح گردانيد كه 

المقدس بود نه به سمتل نيافته بود (مثالً حتي قبله به طرف بيت تكام 
و سخن گفتن در داخل نماز جايز  ،نوشيدن حالل بودكعبة شريف، و شراب 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  بود و غيره ...)، در آن زمان حضرت رسول اهللا 
 
و به پيروي  وََسل

                                                 
)١(   :dاملتويف اخبار الفقهاء واملحدث Kـ. ق: ص  ٣٦١از محمد بن الحارث الخشني الق\وا حديث  ٢٨٢ه

  چاپ ب\وت و الهور ٢١٤ادريد، و صچاپ م ٣٧٨
  ١٠دلیل  ١٩ص  مسئلۀ ترک رفع الیدین:   )٢(
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 هم در جاهاي مختلفايشان ساير اصحاب كرام نيز، هم در شروع نماز و 
 ند و چونمي نمود يدينغيره ... رفع در داخل نماز مثالً در وقت ركوع و 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  آنحضرت 
 
به مدينة منوره تشريف فرما شدند و احكام عملي  وََسل

شراب حرام گرديد و  ،ل كرد (مثالً در اين سير تكاملياسالم شروع به تكام
در داخل  يدينرفع  ماز ناجايز شد و غيره ...)، مسئلةسخن گفتن در داخل ن
 در داخل نماز كم و كمتر شده تا يدينو تعداد رفع نماز نيز تغييرات يافت 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  آنكه در آخرين دور تشريف فرمائي حضرت رسول اهللا 
 
در  وََسل

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  مدينة منوره، آنحضرت 
 
 در تمامي جاهاي مختلف يدينرفع   وََسل

در شروع  يدينانيدند و فقط رفع داخل نماز را ترك فرموده منسوخ گرددر 
  نماز را ثابت و جاري گذاشتند. 

هر شك  5عمربا ارائة اين حقيقت، حضرت عبد اهللا بن   _�+
كسي دربارة احاديث شريف پيدا  فهم يا وهمو ترديدي را كه ممكن بود در 

 دنااز ضد يا عپيشه  دناع و يد(گرچه اشخاص ض شود از ميان برداشت.
حديث رد حتي از  حاديث شريف وين او از رد اء نخواهند نمود، ابا بازهم
انكار آن از قبول ممكنه  بهانةهر و به  ورزيدخواهند ن باءنيز اشريف فوق 

  نمود.)  خواهند

  

  �  _الکامل ابن عدی حدیث+�

�+ �_  �  

در شروع  يدين استثناي رفعاكنون كه معلوم گرديد كه به   _�+
 مختلف رفع يدين در داخل نماز آن وجود داشت و همچنيننماز، چرا تعدادهاي 

در وقت ركوع و بعد ركوع منسوخ شده  يدينچگونه همة آنها به شمول رفع 
را نماز  ي داخلِها يديناين رفع اگر كسي اند، پس حاال بايست دانست كه 

  د:ي فرمايدربارة آن چه م 5عمر بن اهللا عبد حضرت بدهد بطور دائمي ادامه
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(متوفى  6 عدي امام ابنبزرگ محدث را  شريف حديث اين  _۴۲+
ـ)365   روايت كرده است. ه

  :انُْن ُقَمر َل قَا ،َقْن بِْ�ِ بِْن َحرٍْب 
َ
ْفتُُكْم َرَفْعتُْم أ

َ
الةِ وَاهللاِ رَأ � يِْديَُكْم ِ! الص

ِدْ 
َ

يُْت رَُسوَل اهللاِ إِغ�َها $
َ
. َص(� اهللاُ َعٌة َما رَأ َم َفَعَل َهَذا َقط,

�
يِْه وََسل

َ
    َعل

روايت مي كند كه حضرت عبد اهللا بن  6 بِشْرِ بنِ حرْب ترجمه:
 مي يدينرفع هده كرد كه در داخل نماز (دو سه شخص را مشا5عمر

 شما را مي بينم كهبه آنها) گفت:  5عمرحضرت عبد اهللا بن كردند. 
مي كنيد، به خدا سوگند است كه اين رفع  يدين(هميشه) در داخل نماز رفع 

است. من هرگز نديده ام كه (هميشگيِ در داخل نماز) شما بدعت  يدين
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص(� حضرت رسول اهللا 

�
 .كنند يدينبه اينگونه رفع  وََسل

)١(
  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

  
  �  _میزان ا	عتدال حدیث+�

�+ �_  �  

 )365 (متوفى 6 شافعي ذَهبِي عالمه را شريف حديث اين  _۴۳+

  كرده است. خريجت

  هِ بِ وَ 
َ

فْتُ  :َقْن انُْن ُقَمر قَال
َ
  عَرفوَ ُكمْ رَأ

َ
الةِ وَاهللاِ أ �ِْدَعةٌ يِْديَُكمْ ِ! الص

َ
َما  ، إِغ�َها $

يْ 
َ
 اهللاِ َص(� اهللاُ رَأ

َ
. ُت رَُسول َم َفَعَل َهَذا َقط,

�
يِْه وََسل

َ
   َعل

روايت مي كند كه حضرت عبد اهللا بن  6 بِشْرِ بنِ حرْب ترجمه:
 يدين مي رفع(دو سه شخص را مشاهده كرد كه در داخل نماز 5عمر

 شما را مي بينم كهبه آنها) گفت:  5عمرحضرت عبد اهللا بن كردند. 
است كه اين رفع  مسقمي كنيد، به خدا  يدين(هميشه) در داخل نماز رفع 

                                                 
  ] برش بْن حرب أَبُو َعْمرو الند� برصي٢٤٦[ ٢/١٦٠الکامل البن عدی:   )١(
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يدمن هرگز نديـده ام  . مي باشد(هميشگيِ در داخل نماز) شما بدعت  ني
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  حضرت رسول اهللا  كه

 
 .يدين كنندبه اينگونه رفع  وََسل

)١(
  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

 كامل روشن مي سازد كهطور ه حديث شريف بدو اين   _�+
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  حضرت رسول خدا 

 
در داخل نماز مواظبت  يدينرفع ادامة بر   وََسل

، سنّت يدينبر اين رفع كردن  مواظبتادامه دادن و بودند، لذا نفرموده 
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  حضرت رسول اهللا 

 
  . يستن وََسل

مواظبت آن اشخاص بر رفع  5عمرو حضرت عبد اهللا بن   _�+
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  در داخل نماز را خالف سنت حضرت رسول اهللا  يدين

 
ديده   وََسل

  بدعت خواند.  اينكار آنها رانكار منع كرد و آنها را از اي

 عمراز اينجا بخوبي دانسته مي شود كه حضرت عبد اهللا بن   _�+

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  صحابي بزرگوار پيغمبر  5
 
در داخل  يدينرفع دادن ادامه ،  وََسل

بلكه آن نه درست مي پنداشت و نه مي پسنديد، آن را  مواظبت برو  نماز را
  را بدعت مي ناميد. 

 حضرتتوسط  نمازدر داخل  يدينرفع  اين بدعت خواندن  _�+
 در نماز قرائت جهري بسم اهللامانند بدعت خواندن  5عمرعبد اهللا بن 

 مانند بدعت خواندن قنوت فجر، و 0بنِ مغَفَّلعبد اللَّه حضرت توسط 
 توسط ام المؤمنينحي كرام، و مانند بدعت خواندن نماز ضُ ةتوسط صحاب

 اگرچهاينست كه  و معنايشاست.  1صديقه  ةرت بي بي عايشضح

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  حضرت رسول خدا 
 
يا براي مدتي اينكار را و يكي دو باري  وََسل

 مواظبت نفرموده اند، لذاآن نداده اند و بر  ادامهاند، ولي آن را  انجام داده

  آن بدعت مي باشد. كردن برمواظبت ادامه دادن آن و 

  

                                                 
   ١/٣١٥ميزان االعتدال:   )١(
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  �  _تبیین الحقائق حدیث+�

�+ �_  �  

 بن علـي بـن  را امام محدث فقيه عثمان اين حديث شريف   _۴۴+
 كتاب معروف ) درق هـ 743 متوفى( 6 يعلَيدين زلفخر ا يمحجن البارع

  خريج نموده است.ت »تبیین الحقائق رشح کنز الدقائق«خود 

ن هُ قَاَل َخَدْمُت 
َ
فْتُ  َقْن dَُاِهٍد ك

َ
َ̀ َفَما رَأ ٍء  هُ انَْن ُقَمَر َعlَْ ِسنِ ْOَ Jِ يَْرَفُع يََديِْه

 
َ

kو
ُ ْ
بَِ'ةِ األ

ْ
 Jِ ا( ك

 
تِِه إال

َ
   .ِمْن َصال

تمام سال  هدمن ي كند كه روايت م 6 حضرت مجاهد ترجمه:
كه بجز  ولي هرگز او را نديدم ،را نمودم 0عمرخدمت حضرت عبد اهللا بن 

.كند يديندر آغاز نماز در جاي ديگري در داخل نماز رفع 
 )١(

  

هـ ق  104سالگي در سال  83در سن  6حضرت مجاهد   _�+
 و  )٢( است ق به دنيا آمده هـ 21 از دنيا درگذشت كه به اين حساب در سال

كه به اين  هـ ق وفات كرد 74يا  73در سال  0عمرحضرت عبد اهللا بن 
 0عمربن  وفات حضرت عبد اهللادر وقت  6 صورت حضرت مجاهد

   ساله بود. 53يا  52

تمام سال  هدمن  كه خودش مي گويد 6 حضرت مجاهد  _�+
جز كه ب ولي هرگز او را نديدم ،را نمودم 0عمرخدمت حضرت عبد اهللا بن 

  د.كن يدينآغاز نماز در جاي ديگري در داخل نماز رفع 

در هر روز پنج وقت نماز فرض وجود دارد، و هر سال قمري   _�+
 3550 بنابرين گردد. روز مي 3550 سال مساوي هروز است و د 355 مساوي

   مي گردد. نماز 17750مساوي نماز،  5 ضربِروز 

                                                 
َالة َوبَيَان إحرامها وأحوالها ١/١٢٠ تبيd الحقائق رشح كنز الدقائق للزیلعی:   )١(   فَْصل: الرشوع ِيف الصَّ
  ٤/٤٥٦ سیر اعالم النبالء للذهبی:   )٢(
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بهتر دانسته  6 اكنون اهميت اين سخن حضرت مجاهد  _�+
در طول دوران شاگردي خود نزد حضرت  6 مي شود. حضرت مجاهد

 سر آنجناب نماز خواندهبار در پشت  هژده هزار حدود 0عمرعبد اهللا بن 
حضرت هرگز هم نماز حتي يكبار  ژده هزارولي در هيچ كدام از اين ه ،است

  كند. نيدينديده است كه در داخل نماز رفع  را 0عمرعبد اهللا بن 

از اينجا مانند روز روشن واضحاً دانسته مي شود كه حضرت   _�+
 و اگر يكي دوبارينمي كرد  يديندر داخل نماز رفع  0عمرعبد اهللا بن 

 هاي آينده بدانند كه چنين تا نسلآن بود سببش  آن را انجام داده بود
  بود.چيزي نيز در ابتداي اسالم وجود داشته 

در بخاري شريف روايت است  0اهللا بن عمرز حضرت عبد ا  _�+
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!   كه حضرت رسول اهللا

 
)١( كردند. يديندر داخل نماز رفع  وََسل

ولي  
 عمر نمائيد خود حضرت عبد اهللا بنچنانكه در اين احاديث مشاهده مي 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص!  بعد از وفات حضرت رسول اهللا  0
 
 يدينخل نماز رفع در دا وََسل

نيز در طول ده  6حضرت مجاهد  شاگردشرا ترك كرده بود، حتي كه 
سال خدمتش، حتي يكبار هم او را نديده بود كه بجز در آغاز نماز در جاي 

 كه حضرتدر اينجا صريحاً معلوم است كند.  يدينديگري در داخل نماز رفع 
  .  ه استمي نمود روايت خود عملآن خالف  بر 0عبد اهللا بن عمر

إذَا  وَالر اوِي> نويسد:  يدر ادامه م 6 يعلَيدين زلا فخرعالمه   _�+

 َما ُعرَِف Jِ َموِْضعِهِ.
َ

ِف َما رَوَى يُْ®َُك رِوَافَتُهُ َ�
َ

ِال ِ̄    فَعََل 
كه صحابي راويت كنندة يك  ميهنگا دانست كه بايد و ترجمه:

عمل مي كند، قاعده  دة خودكر روايت اگر برخالف آن حديث حديث
  باچنانكه در كتترك مي گردد،  كه آن حديث روايت شده اشاينست 

                                                 
  كِتَاُب األَذَاِن، بَاُب رَفْعِ اليََديِْن إِذَا قَاَم ِمَن الرَّكَْعتdَِْ  صحیح البخاری:   )١(
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  )١( اصول مقرَّر مي باشد. هاي

م هند و شيخ سعيد احمد پالنپوري مفتي اعظحضرت موالنا   _�+
اري خود مي رسين دار العلوم ديوبند مدظلُّه در شرح بخالحديث و صدر المد

  نويسد: 

مي باشد  حديث اين راوي كه 0عمرت عبد اهللا بن خود حضر«
 6از مجاهد  6 طحاوي امام چنانچه ،بود يدين رفع تركمذهبش 

 نماز 0عمرروايت مي كند كه من در پشت سر حضرت عبد اهللا بن 

 رفع نماز داخل در ديگر جاي هيچ در تحريمه تكبير بجزآن جناب  و خواندم

.كرد نمي يدين
 )٢( 

اصول حديث است كه اگر فتوي يا عمل راوي  ةشد طي ةو قاعد
حديث  آن اين صورت در ،باشد اش هيك حديث برخالف حديث روايت شد

سقوط عدالت آن صحابي  ورنه )٣(،منسوخ دانسته مي شودروايت شده اش 
.»الزم مي آيد

)٤(
  و اين محال است. 

 حضرت عبد اهللا يدينكه حديث رفع  مي شوداينجا دانسته ز ا  _�+
  منسوخ مي باشد.است  موجودر بخاري شريف كه د 0بن عمر

                                                 
َالة َوبَيَان إحرامها وأحوالها ١/١٢٠ تبيd الحقائق رشح كنز الدقائق للزیلعی:   )١(   فَْصل: الرشوع ِيف الصَّ
ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ بَاُب التَّكْبِ  ١٣٥٧حدیث  ١/٢٢٥ رشح معانی اآلثار:   )٢(   ...\ِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِ\ِ لِلسُّ
قواعد فی علوم ا. َعَمُل الرَّاوِیِّ بِِخَالِف رَوَایَتِِه بَْعَد الرَّوَایَِة ِمNَّ ُهَو ِخَالٌف بِیَِقیٍْن، یُْسِقُط الَْعَمَل بِِه ِعنَْدنَ    )٣(

  ١٩/٢٠٢ سنن للتهانوی:إعالء ال  | ٢٠٢ص الحدیث للتهانوی: 
  ٤٤/ ٣تحفة القاری رشح صحیح البخاری:    )٤(
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ت ��� ا� ��  +�� 
ت ��� ا� �� ا��د��� 
ت ��� ا� �� ا��د��� 
ت ��� ا� �� ا��د��� ��د��د��د��د� � � � � � � � ا��د�

0    _            

�+
 
�_  �  

  
  �  _ُسَنن َنسائی حدیث+�

�+
 
�_  �  

حمد بن ابو عبد الرحمن امحدث بزرگ را اين حديث شريف   _۴5+
در ) ق هـ303(متوفى  6نَسائي مشهور به امام شعيب بن علي خراساني 

به شمار  »تَّهصحاح سِ «كه يكي از كتب  »یائِ سَ النَّ  نُ نَ سُ «ف خود وكتاب معر
   است.مي رود روايت نموده 

مَْرَوزِي� 
ْ
َن ال

َ
ْخَ�َنَا َ�ُْموُد نُْن َليْال

َ
عَنَا ُسفْيَاُن، َقْن َ ِصِم بِْن  ،أ عَنَا وَ.ِيٌع، قَاَل: َحد& َحد&

َقمََة،
ْ
ْسوَدِ، َقْن عَل

َ ْ
يٍْب، َقْن َقبِْد الر&4َِْن بِْن األ

َ
ن&ُه قَ     َقبِْد اهللاِ َقبِْد اهللاِ َقبِْد اهللاِ َقبِْد اهللاِ     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ  8ُ

َ
ن&ُه قَ ك
َ
ن&ُه قَ ك
َ
ن&ُه قَ ك
َ
َص?< بُِكمْ ««««    ::::اَل اَل اَل اَل ك

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< بُِكمْ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< بُِكمْ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< بُِكمْ أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
أ
ةً وَاِحَدةً   َمر&

&
ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&َم؟ فََصH& فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال

َ
ةً وَاِحَدةً َصال  َمر&

&
ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&َم؟ فََصH& فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال

َ
ةً وَاِحَدةً َصال  َمر&

&
ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&َم؟ فََصH& فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال

َ
ةً وَاِحَدةً َصال  َمر&

&
ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&َم؟ فََصH& فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال

َ
        ».».».».َصال

كند كه ... حضرت عبد  روايت مي 6 حراجوكيع بن الامام  ترجمه:
را  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&     آيا نماز حضرت رسول اهللا كه فرمود 0 اهللا بن مسعود

و بجز نماز خواند  0 براي شما بخوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعود
  ))))١١١١((((    .نكرد يديننماز رفع ديگر در هيچ جاي يك مرتبه (در آغاز نماز) 

 6 الغفور سنْدي مدني بن عبد هاشم عالمة محدث محمد   _�+
بارة  در »یََدیْنالْ  عِ فْ رَ  ةِ لَ أَ سْ مَ  نْ عَ  نِ یْ الرَّ  فُ شْ کَ«هـ) در كتاب خود  1174(متوفي 

  مي گويد: شريف اين حديث 
     اQِ< اQِ< اQِ< اQِ< سَ سَ سَ سَ الن& الن& الن& الن&     ادَ ادَ ادَ ادَ نَ نَ نَ نَ سْ سْ سْ سْ إإإإ    ن& ن& ن& ن& إإإإ

َ
Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....  
                                                 

  (اي رَفْعِ الْيََديِْن عند الرُّكُوعِ) الرُّْخَصُة ِيف تَرِْك ذَلَِك كِتَاُب اِالفْتِتَاحِ؛  ١٠٥٨حدیث  ٢/١٩٥سنن النسا�:   (١)
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 همپايةيقيناً در صحت سائي شريف سنن نَ سند اين حديث ترجمه:
  ))))١١١١((((    .دشريف مي باش مسلماحاديث صحيح بخاري و صحيح 

يخ سيد ابو الحسنات عبد اهللا شاه بن مظفَّرحسين الش مةعالال   _�+
اَجُة املَْصابیحِ «در كتاب خود  6 هندي حيدرآبادي حنفي دربارة اين  »زَجَّ

  : نويسدحديث مي 
     اQِ< اQِ< اQِ< اQِ< سَ سَ سَ سَ الن& الن& الن& الن&     ادَ ادَ ادَ ادَ نَ نَ نَ نَ سْ سْ سْ سْ إإإإ    ن& ن& ن& ن& إإإإ    ............    وَ وَ وَ وَ     ا�Qِ ا�Qِ ا�Qِ ا�Qِ سَ سَ سَ سَ الن& الن& الن& الن&     اهُ اهُ اهُ اهُ وَ وَ وَ وَ رَ رَ رَ رَ 

َ
Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....        
روايت كرده است و  6اين حديث شريف را امام نَسائي  ترجمه:

همپاية احاديث صحيح بخاري و در صحت سائي شريف سنن نَآن در سند 
    ))))٢٢٢٢((((    .دشريف مي باش مسلمصحيح 

الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+
ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :دربارة اين حديث مي گويده

     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....   
بخاري  همپاية احاديث صحيح ،در صحتاين حديث شريف  رجمه:ت

   ))))٣٣٣٣((((    .شريف صحيح مي باشد مسلمو صحيح 
هُ  مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا الياس گُمن   _�+

�
دربارة  مُد& ِظل

   :نويسد مي »یََدیْنمسئلۀ ترک رفع «خود شريف در كتاب اين حديث 
     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     ہُ ہُ ہُ ہُ ادُ ادُ ادُ ادُ نَ نَ نَ نَ سْ سْ سْ سْ إإإإ

َ
Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  ِط ِط ِط ِط     ُ
ْ
ُ ̂ا

ْ
ُ ̂ا

ْ
ُ ̂ا

ْ
  م.م.م.م.لِ لِ لِ لِ سْ سْ سْ سْ مُ مُ مُ مُ وَ وَ وَ وَ     _< _< _< _< ارِ ارِ ارِ ارِ خَ خَ خَ خَ ̂ا

همپاية احاديث صحيح در صحت، ين حديث شريف سناد اا ترجمه:
   ))))٤٤٤٤((((    .شريف صحيح مي باشد مسلمبخاري و صحيح 

+�_   نويسدمي حاشية آن  در »رشح معانی اآلثارِ «حشي م :  
     اQِ< اQِ< اQِ< اQِ< سَ سَ سَ سَ الن& الن& الن& الن&     ادَ ادَ ادَ ادَ نَ نَ نَ نَ سْ سْ سْ سْ إإإإ    ن& ن& ن& ن& إإإإ

َ
Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....        
                                                 

  باب صفة الصالة ١/٢٢٨ زجاجة املصابيح:  )١(

  باب صفة الصالة ١/٢٢٨ ة املصابيح:زجاج   )٢(

  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٣(

   ٣ صفحۀ مسئلۀ ترک رفع یدین:    )٤(
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همپاية در صحت سائي شريف سنن نَ ين حديثيقيناً سند ا ترجمه:
        ))))١١١١((((    .دشريف مي باش مسلماحاديث صحيح بخاري و صحيح 

حديث شريف در صحت، همپاية اين كالم آنكه  خالصة  _�+
شريف صحيح است، و راويان اين صحيح مسلم و  صحيح بخارياحاديث 

 ،ف اندشريصحيح مسلم  حديث شريف همگان از راويان صحيح بخاري و
ا يكي از راويان اين حديث ر »نِ كُلَيبعاصمِ ب«احاديث  6 امام بخاري و

   ))))٢٢٢٢((((    .قرار داده است »دیث صحیحح«يعني باالتر از  »اََصحّ «در بخاري شريف، 

  
  �  _جامع ترمذی حدیث+�

�+
 
�_  �  

در هـ) 279(متوفى 6 امام محدث بزرگ ابوعيسي ترمذي  _46+
شمار ه ب »اح ِستَّهحَ صِ «كه يكي از كتب  »رتمذیجامع ال«ف خود وكتاب معر

رسارس Gاز دیگر در  ،بجز یکبار ه باب آنکه حرضت رسول هللا«مي رود در 

   روايت نموده است.را حديث شريف  اين، »Gی کرد یََدیْنرفع 
يْ 
َ
عَنَا وَ.ِيٌع، َقْن ُسْفيَاَن، َقْن َ ِصِم بِْن 8ُ عَنَا َهن&اٌد قَاَل: َحد& ٍب، َقْن َقبِْد الر&4َِْن َحد&

ْسوَِد،
َ
َقَمَة قَاَل     بِْن األ

ْ
َقَمَة قَاَل َقْن َعل
ْ
َقَمَة قَاَل َقْن َعل
ْ
َقَمَة قَاَل َقْن َعل
ْ
ةَ رَُسوِل اهللاِ     قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل     ::::َقْن َعل

َ
َص?< بُِكْم َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ َقبُْد اِهللا نُْن َمْسُعوٍد: أ

َ
َص?< بُِكْم َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ َقبُْد اِهللا نُْن َمْسُعوٍد: أ

َ
َص?< بُِكْم َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ َقبُْد اِهللا نُْن َمْسُعوٍد: أ

َ
َص?< بُِكْم َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
َقبُْد اِهللا نُْن َمْسُعوٍد: أ

ةٍ.  و&ِل َمر&
َ
 bِ أ

&
، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال &Hاُهللا عَلَيِْه وََسل&َم؟ فََص &Hةٍ. َص و&ِل َمر&

َ
 bِ أ

&
، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال &Hاُهللا عَلَيِْه وََسل&َم؟ فََص &Hةٍ. َص و&ِل َمر&

َ
 bِ أ

&
، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال &Hاُهللا عَلَيِْه وََسل&َم؟ فََص &Hةٍ. َص و&ِل َمر&

َ
 bِ أ

&
، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال &Hاُهللا عَلَيِْه وََسل&َم؟ فََص &Hَص        

ِم ِمْن  َحِديُث ابِْن 
ْ
ْهِل الِعل

َ
َمْسُعوٍد َحِديٌث َحَسٌن، َوبِِه َفُقوُل َلeُْ وَاِحٍد ِمْن أ

ْهِل الُكوفَ 
َ
، َوأ ْصَحاِب اkِ&l< َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم، وَاj&ابِِعWَ، وَُهَو قَْوُل ُسْفيَاَن اi&ْورِي<

َ
  .ةِ أ

حضرت عبد ... روايت مي كند كه  6 سفيان ثَوريامام  ترجمه:
را براي  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&     فرمود: آيا نماز حضرت رسول اهللا 0 اهللا بن مسعود

  نماز خواند و بجز يك 0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودنشما 
                                                 

  چاپ عاY الکتابکتاب الصالة؛ باب التکبیر،  ١/٢٢٤ رشح معانی اآلثار:   )١(

ِّ  كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس  ٥٨٣٨قبل از حدیث  ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )٢(   الَقيسِّ
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  ))))١١١١((((    .نكرد يدينمرتبه در آغاز نماز، ديگر در هيچ جاي نماز رفع 
  ويسد: در ادامه مي ن 6 امام ترمذي   _�+

است و  »نسديث حح« 0 حضرت عبد اهللا بن مسعودحديث 
 اين وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& اهللا ي از علماي اصحاب رسول مذهب عدة بي شمار

در شروع نماز وجود دارد و آنهم  يدينيك رفع  در سراسر نماز تنهاست كه ا
همين  مي باشد، و شماري از تابعين بزرگوار نيز عدة بي همين مذهب بس. و

  .نيز استمذهب امام سفيان ثَوري و تمامي علماي كوفه 
حديث  اين شريف، ترمذي در نسخة متداول 6 امام ترمذي   _�+

   .خوانده است »نسديث حح«را  شريف
در  مطابق اصول حديث ،در صحتاست كه  حديثي »نسديث حح«

 »صحيح ديثح« مانند حدثينم اتفاق به و دارد رارق »صحيح حديث« از بعد درجة
      ))))٢٢٢٢((((    .قابل قبول و واجب العمل مي باشد

 شيخ االسالمعارف بزرگ، و فقيه و ث محدعالمه و اما    _�+
) دربارة اين ق هـ 1377(متوفي  6والنا سيد حسين احمد مدني مفتي م

  حديث شريف مي گويد:
ديث ح«از  تر مرتبه است، يعني بلند »لَِذاتِهِ  صحیحٌ « شريف حديث اين

حماست، زيرا همة راويان آن از راويان صحيح بخاري و صحيح  »نسلسم 
مي باشند و همان معياري را دارا هستند كه راويان حديث صحيح دارا مي 

  روايت مي كند،تنها تعليقاً عاصمِ بنِ كُلَيب از  6باشد. البته امام بخاري 

                                                 
ُ عَلَيْـِه   ٢٥٧حديث  ٢/٤٠ جامع الرتمذی (چاپ شاکر):  (١) َالِة، بَاُب َما َجاء أنَّ ألنَّبِیَّ َصىلَّ هللاَّ أَبْوَاُب الصَّ ُب أَبْوَا ٢٥٧حدیث  ٧١ص  |  جامع الرتمذی (چاپ دار السالم سلفی):وََسلََّم لَْم يَرْفَْع يََديِْه إِالَّ ِيف أَوَِّل َمرٍَّة   ُ عَلَيِْه وََسلََّم لَْم يَرْفَْع إِالَّ ِيف أَوَِّل َمرَّةٍ  َالِة، بَاُب َما َجاء أنَّ ألنَّبِیَّ َصىلَّ هللاَّ   الصَّ

ِحيحِ  ألَْحَسنُ «  )٢(   النوع الثانی: الحسن ٢٩ص  الحديث للنووی: أصول يف النذير البش| سنن ملعرفة |ـيسوالت التقريب  |به   االحتجاج وحكم الحسن أقسام ١٧٤و  ١/١٧١ تدریب الراوی للسیوطی:    ».بِهِ  اِالْحتَِجاجِ  ِيف  كَالصَّ
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  امام ترمذي، امام ابو داود، امام نَسائي و لم،(امام مسه سمولي ساير امامان خَ
   ))))١١١١((((    .بال تأمل از او روايت مي كنندامام ابن ماجه) 

 مفتيو العلوم ديوبند، شيخ الحديث و صدر المدرسين دار    _�+
هُ پوري  اعظم هند، حضرت موالنا سعيد احمد پالَن

�
 رد نيز عين سخن را مُد& ِظل

  ))))٢٢٢٢((((.بارة اين حديث مي نويسد
 279 (متوفى 6 ابوعيسي ترمذي امامبايد دانست كه ولي    _�+

اين تصريح كرده است كه خود  ،نسخة ديگر ترمذي شريفدر ) ق هـ
  مي باشد.  »حیححدیث ص« حديث شريف

 : قُ : قُ : قُ : قُ �nِ �nِ �nِ �nِ يْ يْ يْ يْ العَ العَ العَ العَ     اَل اَل اَل اَل قَ قَ قَ قَ 
ْ
 ل
ْ
 ل
ْ
 ل
ْ
 عَ عَ عَ عَ     ص& ص& ص& ص& ، نَ ، نَ ، نَ ، نَ حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َقنُْه َص َقنُْه َص َقنُْه َص َقنُْه َص     رpََِ اهللاُ رpََِ اهللاُ رpََِ اهللاُ رpََِ اهللاُ     ودٍ ودٍ ودٍ ودٍ عُ عُ عُ عُ سْ سْ سْ سْ مَ مَ مَ مَ     ِن ِن ِن ِن بْ بْ بْ بْ إإإإ    ُث ُث ُث ُث يْ يْ يْ يْ دِ دِ دِ دِ : حَ : حَ : حَ : حَ ُت ُت ُت ُت ل

 لَ لَ لَ
    هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ لَ

 ْ >rال ْ >rال ْ >rال ْ >rلَ لَ لَ لَ وَ وَ وَ وَ     ي< ي< ي< ي< ذِ ذِ ذِ ذِ مِ مِ مِ مِ ال ُeْ ُeْ ُeْ ُeْ ُهُ هُ هُ ه....        
ييعالمه بدر الدين عمي فرمايد كه حديث حضرت عبد اهللا 6 ن 

نموده  غيره برآن تصريح است و امام ترمذي و »حیحص حدیث« 0بن مسعود
        ))))٣٣٣٣((((    است.

الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+
ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :دربارة اين حديث مي گويده

     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ     ِط ِط ِط ِط....            
 مسلم همپاية احاديث صحيحدر صحت، اين حديث شريف  ترجمه:

   ))))٤٤٤٤((((    .شريف صحيح مي باشد
  از راويان همهاويان اين حديث شريف خالصة كالم آنكه ر  _�+

                                                 
   ٣/٤٤ تحفة القاری رشح صحیح البخاری:  )١(
   ٣/٤٤ تحفة القاری رشح صحیح البخاری:  )٢(
انوار املحمود رشح أ� | قول سبحان ربی االعلی فی السجود  ٢/٢٥٦ البنایة رشح الهدایة للعینی:  )٣( |    ٥صفحۀ  از موالنا الیاس گُمَّن: مسئلۀ ترک رفع یدین  |  ٢/٤١شاکر:  حمدسنن الرتمذی به تحقیق م | نسخۀ ترمذی مخطوط دار الکتب املرصیة: ١/٢٥٨دی رحمه هللا: ااز موالنا محمد صدیق نجیب آب اودد      ١٠٥ص  نور الصباح:
  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٤(
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 همپاية احاديثاند و اين حديث شريف در صحت،  شريف مسلمصحيح 
   شريف صحيح مي باشد. مسلمصحيح 

 درجة بلنديدر صحت و قوت آنقدر حديث شريف و اين   _�+
كنند. چنانچه  نيز برآن اقرار مي ها ا و سلفيه دارد كه حتي كالنسران وهابي

 مانندهكه در حلَقات سلفيان عيسوي)  1999(متوفي  شيخ ناصر آلباني
 »اصل صفة الصالة«در كتاب پيغامبر ثاني در حديث خواني پنداشته مي شود 

  يحاً اعتراف مي كند كه:صرخود 
ُ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     يحٌ يحٌ يحٌ يحٌ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     دٌ دٌ دٌ دٌ نَ نَ نَ نَ ا سَ ا سَ ا سَ ا سَ ذَ ذَ ذَ ذَ هَ هَ هَ هَ وَ وَ وَ وَ 

ُ
uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uُمْسلِمُمْسلِمُمْسلِمُمْسلِم    اُل اُل اُل اُل جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     ا    ............            
 ٌت ٌت ٌت ٌت ابِ ابِ ابِ ابِ ثَ ثَ ثَ ثَ     يحٌ يحٌ يحٌ يحٌ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     هُ هُ هُ هُ كن& كن& كن& كن&     اwق� اwق� اwق� اwق� وَ وَ وَ وَ 

َ
 ، ال
َ

 ، ال
َ

 ، ال
َ

        ....هِ هِ هِ هِ ادِ ادِ ادِ ادِ  إسنَ  إسنَ  إسنَ  إسنَ bِ bِ bِ bِ     نَ نَ نَ نَ طعَ طعَ طعَ طعَ  مَ  مَ  مَ  مَ ، ال
صحيح راويان همگان اين سند صحيح است و راويان آن  ترجمه:

حقيقت اينست كه اين حديث صحيح و حق اينست و ... و د نمي باش مسلم
    ))))١١١١((((    .دش وجود ندارداسناضعفي در گونه هيچ الً صاثابت مي باشد و 

  

  

  : ايف اين حديث شريفلط

 استاد امام ترمذي هنَّادتمامي راويان اين حديث شريف از    _�+
 شهر كوفهاهالي از  گي، هم0 اهللا بن مسعود گرفته تا حضرت عبد 6

  . ندرخل نماز اجماع دادر دا يدينكوفه بر متروك بودن رفع  يلااند و اه
 نيز مي »ِبالَْعَملَسل ُمَسلْ «از جانب ديگر، اين حديث شريف    _�+

 امام سفيان ثَوري ،6 باشد، يعني هر پنج راوي آن، امام وكيع بن جرّاح
، 6 علْقَمهو  6 الْأَسودعبد الرَّحمن بن ، 6 عاصم بن كُلَيب، 6

 دربجز شروع نماز ز مي خواندند و ايشان مطابق اين حديث شريف نماة هم
  ))))٢٢٢٢((((    .نمي كردند يدينداخل نماز رفع هيچ جاي ديگري در 

                                                 
  ٦١١و  ٢/٦١٠ ل صفة صالة آلبانی:اص   )١(
  ٤٨٥/ ٢ معارف السنن:  )٢(
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  �  _ُسَنن ابو داود حدیث+�
�+

 
�_  �  

تاني  ا امام محدث بزرگ  _۴۷+ جِسـبو داود سليمان بن األشعث س
 ین ابنَ سُ «ف خود وكتاب معر هـ) اين حديث شريف را در 275(متوفى  6

  .به شمار مي رود روايت نموده است »اح ِستَّهحَ صِ «از كتب كه يكي  »داؤد
يٍْب،    

َ
عَنَا وَ.ِيٌع، َقْن ُسْفيَاَن، َقْن َ ِصٍم فَعzِْ انَْن 8ُ ِ{ َشيْبََة، َحد&

َ
عَنَا ُقثْمَاُن نُْن أ َحد&

َقَمَة، قَاَل:
ْ
ْسوَِد، َقْن عَل

َ ْ
َص?< بُِكـْم         نُْن َمْسُعوٍد:نُْن َمْسُعوٍد:نُْن َمْسُعوٍد:نُْن َمْسُعوٍد:    قَاَل َقبُْد اهللاِ قَاَل َقبُْد اهللاِ قَاَل َقبُْد اهللاِ قَاَل َقبُْد اهللاِ     َقْن َقبِْد الر&4َِْن بِْن األ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< بُِكـْم أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< بُِكـْم أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< بُِكـْم أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
أ

ةً   َمر&
&

ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم قَاَل: فََصH& فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال
َ

ةً َصال  َمر&
&

ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم قَاَل: فََصH& فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال
َ

ةً َصال  َمر&
&

ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم قَاَل: فََصH& فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال
َ

ةً َصال  َمر&
&

ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم قَاَل: فََصH& فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال
َ

        ....َصال
 حضرت عبد... روايت مي كند كه  6 سفيان ثَوريامام  ترجمه:
را براي  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     H &H &H &H& َص َص َص َص     فرمود: آيا نماز حضرت رسول اهللا 0 اهللا بن مسعود

نماز خواند و بجز يك  0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودنشما 
  ))))١١١١((((    .نكرد يديننماز)، ديگر در هيچ جا رفع  شروعمرتبه (در 
الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+

ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :ي گويددربارة اين حديث مه
ُ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ وَ وَ وَ وَ 

ُ
uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uحَ حَ حَ حَ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ الص& الص& الص& الص&     اُل اُل اُل اُل جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     ا ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....    از راويان ين حديث شريف همة راويان ا
   ))))٢٢٢٢((((    .اندشريف  مسلمبخاري و صحيح  صحيح

     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص و در جاي ديگري مي فرمايد: 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....   
بخاري  همپاية احاديث صحيحدر صحت، اين حديث شريف  ترجمه:

   ))))٣٣٣٣((((    .ريف صحيح مي باشدش مسلمو صحيح 
  ها نيز بر صحت اين حديث ها و سلفي كالنسران وهابي  _�+

                                                 
َالِة، بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر   ٧٤٨حديث  ١/١٩٩ سنن ا� داؤد:  )١( َالِة، أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ كِتَاب الصَّ   الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ 

  چاپ دهلی ١٨ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٢(

  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٣(
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  . دارندشريف اقرار 
او را سلفيان كه عيسوي)  1999(متوفي چنانچه شيخ ناصر آلباني 

 -  داؤد ین ابنَ سُ « در كتاب رندپندامي پيغامبر ثاني در حديث خواني  همانند

  ه:صريحاً اعتراف مي كند كخود  »أألم
     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     دٌ دٌ دٌ دٌ نَ نَ نَ نَ ا سَ ا سَ ا سَ ا سَ ذَ ذَ ذَ ذَ هَ هَ هَ هَ وَ وَ وَ وَ 

َ
Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  وَ وَ وَ وَ     ............    ُمْسلِمُمْسلِمُمْسلِمُمْسلِم    ِط ِط ِط ِط 
ْ
wا 
ْ
wا 
ْ
wا 
ْ
wحٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص َحِديٌْث َحِديٌْث َحِديٌْث َحِديٌْث     هُ هُ هُ هُ كن& كن& كن& كن&     ق� ق� ق� ق� ا....        

 و مسلممطابق شروط صحت حديث نزد امام اين سند  ترجمه:
حقيقت  ست وا ... و حق اين استصحيح  مسلمصحيح همپاية احاديث 

    ))))١١١١((((    مي باشد. »صحيححديث «اينست كه اين حديث 
راويان صحيح بخاري از  ههماويان اين حديث شريف ا رام   _�+

 همپاية احاديثشريف اند و اين حديث شريف در صحت،  مسلمصحيح  و
 احاديث 6 بخاري امام شريف صحيح است. صحيح مسلمو  صحيح بخاري

در مرتبه بلندتر يعني  »اََصحّ « در صحيح بخاري شريفرا عاصم بن كُلَيب 
  ))))٢٢٢٢((((    .ار داده استقر »دیث صحیحح«از 

  
  �  _ُسَنن ابو داود حدیث+�

�+
 
�_  �  

تاني بو داود سليمان بن األشعث ا امام محدث بزرگ  _۴۸+ جِسـس 
 ین ابنَ سُ «ف خود وكتاب معر هـ) اين حديث شريف را در 275(متوفى  6

  .روايت نموده است »داؤد
عَنَا ُمعَاوِيَُة،  ََسُن نُْن َعِ?�، َحد&

ْ
wعَنَا ا عَنَا ُمعَاوِيَُة، َحد& ََسُن نُْن َعِ?�، َحد&
ْ
wعَنَا ا عَنَا ُمعَاوِيَُة، َحد& ََسُن نُْن َعِ?�، َحد&
ْ
wعَنَا ا عَنَا ُمعَاوِيَُة، َحد& ََسُن نُْن َعِ?�، َحد&
ْ
wعَنَا ا عَنَا َحد& بُو ُحَذفَْفَة، قَالُوا: َحد&

َ
عَنَا وََخاِ�ُ نُْن َقمٍْرو، وَأ بُو ُحَذفَْفَة، قَالُوا: َحد&
َ
عَنَا وََخاِ�ُ نُْن َقمٍْرو، وَأ بُو ُحَذفَْفَة، قَالُوا: َحد&
َ
عَنَا وََخاِ�ُ نُْن َقمٍْرو، وَأ بُو ُحَذفَْفَة، قَالُوا: َحد&
َ
وََخاِ�ُ نُْن َقمٍْرو، وَأ

ةٍ ««««ُسْفيَاُن، بِإِْسنَاِدهِ بَِهَذا قَاَل: ُسْفيَاُن، بِإِْسنَاِدهِ بَِهَذا قَاَل: ُسْفيَاُن، بِإِْسنَاِدهِ بَِهَذا قَاَل: ُسْفيَاُن، بِإِْسنَاِدهِ بَِهَذا قَاَل:  و&ِل َمر&
َ
ةٍ فََرَفَع يََديِْه bِ أ و&ِل َمر&
َ
ةٍ فََرَفَع يََديِْه bِ أ و&ِل َمر&
َ
ةٍ فََرَفَع يََديِْه bِ أ و&ِل َمر&
َ
ةً وَاِحَدةً ««««، َوقَاَل نَعُْضُهْم: ، َوقَاَل نَعُْضُهْم: ، َوقَاَل نَعُْضُهْم: ، َوقَاَل نَعُْضُهْم: »»»»فََرَفَع يََديِْه bِ أ ةً وَاِحَدةً َمر& ةً وَاِحَدةً َمر& ةً وَاِحَدةً َمر&         ».».».».َمر&

  6 وريثَ امام سفيان ه ازو حذَيفَبا ، خَالد بن عمرو، وهمعاوِي ترجمه:

                                                 
    الشاملة) ( ٧٤٨حديث  صحيح وضعيف سنن أ� داود:  |  ٣٤٠تا  ٣/٣٣٨ االم: –صحيح ا� داود   )١(
ِّ  ٥٨٣٨قبل از حدیث  ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )٢(   كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس الَقيسِّ
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فرمود:  0 مسعود بن اهللا عبد حضرتكه [ ندنك روايت مي به عين سند باال
 خوانم؟ سپسنرا براي شما  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&     آيا نماز حضرت رسول اهللا
نماز،  اولنماز خواند و بجز يك مرتبه در  0 حضرت عبد اهللا بن مسعود

   .]نكرد نيدينماز رفع ديگر در داخل در هيچ جاي 
ةٍ «««« و در آخر حديث اين الفاظ را روايت مي كنند: و&ِل َمر&

َ
ةٍ فََرفََع يََديِْه bِ أ و&ِل َمر&
َ
ةٍ فََرفََع يََديِْه bِ أ و&ِل َمر&
َ
ةٍ فََرفََع يََديِْه bِ أ و&ِل َمر&
َ
 ، ، ، ، »»»»فََرفََع يََديِْه bِ أ

نماز ديگر در داخل ديگر در هيچ جاي  ،در اول نمازيك مرتبه بجز  يعني
ةً ««««د كه ن. و بعضي هاي شان اين لفظ را روايت مي كنكرد يدينرفع  ةً َمر& ةً َمر& ةً َمر& َمر&

    كرد و بس. يدينرفع فقط يك مرتبه از يعني در سراسر نم، ، ، ، »»»»وَاِحَدةً وَاِحَدةً وَاِحَدةً وَاِحَدةً 
))))١١١١((((  

  .ستا »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

  
  �  _ُسَنن َنسائی حدیث+�

�+
 
�_  �  

حمد بن ابو عبد الرحمن امحدث بزرگ اين حديث شريف را   _۴۹+
در ) ق هـ303(متوفى  6نَسائي مشهور به امام شعيب بن علي خراساني 

 به شمار »صحاح ِستَّه«كه يكي از كتب  »یائِ سَ نَّ ال نُ نَ سُ «ف خود وكتاب معر
  است. مي رود روايت نموده 

نَا 
َ
غْبَأ

َ
ْخَ�َنَا ُسوَيُْد نُْن نَْ�ٍ، قَاَل: أ

َ
ُمبَارَكِ أ

ْ
، َقْن ُسْفيَاَن، َقْن َ ِصِم بْـِن َقبُْد اهللاِ نُْن ال

َقمَ 
ْ
ْسوَِد، َقْن عَل

َ ْ
يٍْب، َقْن َقبِْد الر&4َِْن بِْن األ

َ
ةِ     َة،8ُ

َ
ْخِ�ُُكْم بَِصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةِ َقْن َقبِْد اِهللا قَاَل: أ

َ
ْخِ�ُُكْم بَِصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةِ َقْن َقبِْد اِهللا قَاَل: أ

َ
ْخِ�ُُكْم بَِصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةِ َقْن َقبِْد اِهللا قَاَل: أ

َ
ْخِ�ُُكْم بَِصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
َقْن َقبِْد اِهللا قَاَل: أ

ةٍ عُم& لَْم يُِعْد.َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&مَ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&مَ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&مَ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&مَ رَُسوِل اهللاِ رَُسوِل اهللاِ رَُسوِل اهللاِ رَُسوِل اهللاِ  َل َمر& و&
َ
ةٍ عُم& لَْم يُِعْد.قَاَل: َفَقاَم فََرَفَع يََديِْه أ َل َمر& و&
َ
ةٍ عُم& لَْم يُِعْد.قَاَل: َفَقاَم فََرَفَع يََديِْه أ َل َمر& و&
َ
ةٍ عُم& لَْم يُِعْد.قَاَل: َفَقاَم فََرَفَع يََديِْه أ َل َمر& و&
َ
        قَاَل: َفَقاَم فََرَفَع يََديِْه أ

كند كه ... حضرت  روايت مي 6 عبد اهللا بن مبارك امام ترجمه:
را  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&     يا نماز حضرت رسول اهللافرمود: آ 0 عبد اهللا بن مسعود

برخاست (و  0 ؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودنشان بدهمبراي شما 
                                                 

ـاُب َمـْن لَـْم يَـذْكُِر كِتَاب ا ٧٥١حديث  ١/٢٠٠ سنن ا� داؤد:  )١( َالِة، بَ َالِة، أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ لصَّ   الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ 
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 ديگر در داخلنماز، ديگر در هيچ جاي  اولدر و بجز يك مرتبه  )ماز خواندن
  ))))١١١١((((    .نكردرا تكرار  يدين نماز رفع
راويان صحيح بخاري و  راويان اين حديث شريف همگان از  _�+
حديث اين  لذااست،  هو نيز ثق، و انَصر سويد بنشريف اند اال  مسلمصحيح 
  مي باشد. »حديث صحيح« ،شريف

موالنا محمد بن علي نيموي  بزرگو محدث  عالمة جليل  _�+
ـ ق)  1322متوفي ( 6حنفي    دربارة اين حديث مي گويد: ه

        وَُهَو َحِديٌث َصِحيٌح. وَُهَو َحِديٌث َصِحيٌح. وَُهَو َحِديٌث َصِحيٌح. وَُهَو َحِديٌث َصِحيٌح. 
   ))))٢٢٢٢((((    .حديث صحيح استاين 

 6محدث فقيه محقق عالمه ظفر احمد عثماني تهانوي   _�+
ـ ق) دربارة اين حديث مي گويد: 1394(متوفي              ه

ُت: حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص َهَذا إسنَاٌد َهَذا إسنَاٌد َهَذا إسنَاٌد َهَذا إسنَاٌد 
ْ
ُت: ، قُل
ْ
ُت: ، قُل
ْ
ُت: ، قُل
ْ
ُ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ ، قُل

ُ
uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uحَ حَ حَ حَ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ الص& الص& الص& الص&     اُل اُل اُل اُل جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     ا ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ،،،،     eَْل eَْل eَْل eْوَ وَ وَ وَ هُ هُ هُ هُ وَ وَ وَ وَ ُسَويْد بْن نَْ�ٍ، ُسَويْد بْن نَْ�ٍ، ُسَويْد بْن نَْ�ٍ، ُسَويْد بْن نَْ�ٍ، َل    
 ����وَ وَ وَ وَ     ،،،،ةٌ ةٌ ةٌ ةٌ قَ قَ قَ قَ عَ عَ عَ عَ 

&
 ال
&

 ال
&

 ال
&

        ....ةٌ ةٌ ةٌ ةٌ قَ قَ قَ قَ عَ عَ عَ عَ     ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ     الِ الِ الِ الِ جَ جَ جَ جَ ن رِ ن رِ ن رِ ن رِ مِ مِ مِ مِ     وَ وَ وَ وَ هُ هُ هُ هُ فَ فَ فَ فَ     َ ِصمَ ِصمَ ِصمَ ِصم    ال
 انو راويان آن همگ ،صحيح استشريف ين حديث سند ا ترجمه:

جز سويد كه ثقه مي باشد هستند،  مسلمصحيح بخاري و  از راويان صحيح
    ))))٣٣٣٣((((    .است مسلمصحيح از راويان ثقه و و جز عاصم كه 

در را عاصم بن كُلَيب  احاديث 6 بخاري امامو بايد دانست كه 
قرار داده  »دیث صحیحح«يعني باالتر از  »اََصحّ « ،خاري شريفصحيح ب

            ))))٤٤٤٤((((    .است

 در صحت، همپاية احاديث صحيحبنابرين اين حديث شريف 
        .مي باشدشريف صحيح  صحيح مسلمو  بخاري

                                                 
  كِتَاُب اِالفْتِتَاحِ، تَرُْك ذَلَِك (اي رَفْعِ الْيََديِْن لِلرُّكُوعِ) ١٠٢٦حديث  ٢/١٨٢  سنن النسائی:  (١)

   ٤٠٢حدیث  ١٣٣ص  آثار السنن:  )٢(
   باب ترک رفع اليدين يف غ| االفتتاح ٨١٤حدیث  ٣/٣١ عالء السنن للتهانوي:إ   )٣(
ِّ  ٥٨٣٨قبل از حدیث  ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )٤(   كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس الَقيسِّ
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  �  _احمد َندُمْسحدیث +�
�+

 
�_  �  

 241(متوفى  6 را امام احمد بن حنبلشريف حديث اين   _50+
  خود روايت نموده است. »نَدسْ مُ «) در ق هـ

ْسوَِد، 
َ ْ
يٍْب، َقْن َقبِْد الر&4َِْن بِْن األ

َ
عَنَا ُسْفيَاُن، َقْن َ ِصِم بِْن 8ُ عَنَا َو.ِيٌع، َحد& َحد&

َقَمَة، قَاَل:
ْ
ةَ رَُسوِل اِهللا َصH& اُهللا َعلَيِْه وَسَ     َقْن َعل

َ
ُكْم َصال

َ
َص?< ل

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اِهللا َصH& اُهللا َعلَيِْه وَسَ قَاَل انُْن َمْسعُودٍ: أ

َ
ُكْم َصال

َ
َص?< ل

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اِهللا َصH& اُهللا َعلَيِْه وَسَ قَاَل انُْن َمْسعُودٍ: أ

َ
ُكْم َصال

َ
َص?< ل

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اِهللا َصH& اُهللا َعلَيِْه وَسَ قَاَل انُْن َمْسعُودٍ: أ

َ
ُكْم َصال

َ
َص?< ل

ُ
 أ

َ
ال

َ
َم؟ قَاَل انُْن َمْسعُودٍ: أ

&
َم؟ ل
&
َم؟ ل
&
َم؟ ل
&
ل

ةً.  َمر&
&

، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال &Hةً.قَاَل: فََص  َمر&
&

، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال &Hةً.قَاَل: فََص  َمر&
&

، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال &Hةً.قَاَل: فََص  َمر&
&

، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال &Hقَاَل: فََص        

روايت مي كند كه ... حضرت عبد  6 امام احمد بن حنبل ترجمه:
را براي  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& فرمود: آيا نماز حضرت رسول اهللا  0اهللا بن مسعود

اند و بجز يك نماز خو 0 شما بخوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعود
  ))))١١١١((((    .نكرد يدينمرتبه (در آغاز نماز)، ديگر رفع 

الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+
ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :مي گويد سندين چندربارة ه

     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....   

خاري ب همپاية احاديث صحيحدر صحت، اين حديث شريف  ترجمه:
   ))))٢٢٢٢((((    .شريف صحيح مي باشد مسلمو صحيح 
ُ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ محققين مسنَد احمد در حاشية حديث فوق مي نويسند:   _�+

ُ
uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uا    

يٍْب، َلeْ َلeْ َلeْ َلWْ ِWْ ِWْ ِWْ ، ، ، ، eِْ خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     اُل اُل اُل اُل جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ 
َ
يٍْب، َ ِصِم بِْن 8ُ
َ
يٍْب، َ ِصِم بِْن 8ُ
َ
يٍْب، َ ِصِم بِْن 8ُ
َ
  ....ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ ُمْسلِمٍ     الِ الِ الِ الِ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     نْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ فَ فَ فَ فَ     َ ِصِم بِْن 8ُ

 راويان اين حديث شريف، همگان راويان احاديث صحيح ترجمه:
صحيح كه از راويان  ببن كُلَي اند اال عاصمشريف  لممسبخاري و صحيح 

   ))))٣٣٣٣((((    .مي باشد مسلم
                                                 

  ُمْسنَُد عَبِْد ِهللا بِْن َمْسُعوٍد رَِيضَ هللاُ تََعاَىل عَنْهُ  ٣٦٨١حديث  ٦/٢٠٣ مسند احمد:  (١)

  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٢(

  ُمْسنَُد عَبِْد ِهللا بِْن َمْسُعوٍد رَِيضَ هللاُ تََعاَىل عَنْهُ  ٣٦٨١حديث  ٦/٢٠٣ مسند احمد:   )٣(
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را  عاصم بن كُلَيباحاديث  6 امام بخاريچنانكه گفته شد ولي 
قرار داده  »دیث صحیحح«يعني باالتر از  »اََصحّ « بخاري شريف، در صحيح

  ))))١١١١((((    .است

 »احمد نَدسْ مُ «شيخ احمد محمد شاكر غير مقلد نيز در حاشية   _�+
  مي نويسد: 

  ))))٢٢٢٢((((    .صحيح است ،اسناد اين حديث. . . . حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     ادُهُ ادُهُ ادُهُ ادُهُ نَ نَ نَ نَ إسْ إسْ إسْ إسْ 
راويان  خالصة كالم آنكه راويان اين حديث شريف همگي از  _�+

شريف اند و اين حديث شريف در صحت،  مسلمصحيح صحيح بخاري و 
   شريف مي باشد. مسلمصحيح صحيح بخاري و  همپاية احاديث

  
  �  _احمد َندُمْسحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 امام احمد بن حنبلنيز را شريف حديث اين   _51+
  خود روايت نموده است. »نَدُمسْ «) در ق هـ 241

عَنَا وَ.ِيعٌ  يٍْب، َقنْ َقْن  َحد&
َ
َقَمَة  ُسفْيَاَن، َقْن َ ِصِم بِْن 8ُ

ْ
ْسوَدِ، َقْن عَل

َ ْ
َقبِْد الر&4َِْن بِْن األ

و&لِ قَاَل قَ قَاَل قَ قَاَل قَ قَاَل قَ     قَاَل:
َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&َم، فََرفََع يََديْهِ bِ أ

َ
َص?< بُِكمْ َصال

ُ
و&لِ بُْد اهللاِ: أ

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&َم، فََرفََع يََديْهِ bِ أ

َ
َص?< بُِكمْ َصال

ُ
و&لِ بُْد اهللاِ: أ

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&َم، فََرفََع يََديْهِ bِ أ

َ
َص?< بُِكمْ َصال

ُ
و&لِ بُْد اهللاِ: أ

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيْهِ وََسل&َم، فََرفََع يََديْهِ bِ أ

َ
َص?< بُِكمْ َصال

ُ
  .بُْد اهللاِ: أ
روايت مي كند كه ... حضرت عبد  6 امام احمد بن حنبل ترجمه:
را  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& نماز حضرت رسول اهللا  منفرمود:  0اهللا بن مسعود

نماز خواند و  0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودمي شما براي 
  ))))٣٣٣٣((((    .و بس كرد يديناز رفع اول نمر دتنها 

                                                 
ِّ  ٥٨٣٨قبل از حدیث  ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )١(   كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس الَقيسِّ

ـ   ١٤١٦قاهرة، چاپ دار الحديث، ال ٣٦٨١حديث  ٣/٥٤٣ محمد بن حنبل:املسند لالمام احمد بن    )٢( ه    عيسوي ١٩٩٥ق = 
َحابَِة، ٤٢١١حديث  ٧/٢٦٠ مسند احمد:  )٣( ُمْسنَُد عَبِْد ِهللا بْـِن َمْسـُعوٍد رَِيضَ  ُمْسنَُد الُْمكِْ�ِيَن ِمَن الصَّ   هللاُ تََعاَىل عَنْهُ 
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الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+
ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :مي گويد سندين چندربارة ه

     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....   
بخاري  همپاية احاديث صحيحدر صحت، ديث شريف اين ح ترجمه:

   ))))١١١١((((    .شريف صحيح مي باشد مسلمو صحيح 
 »احمد نَدُمسْ «شيخ احمد محمد شاكر غير مقلد نيز در حاشية   _�+

  مي نويسد: 
  ))))٢٢٢٢((((    .اسناد اين حديث، صحيح است. . . . حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     ادُهُ ادُهُ ادُهُ ادُهُ نَ نَ نَ نَ إسْ إسْ إسْ إسْ 
همپاية احاديث  ،ين حديث شريف در صحتخالصه آنكه ا  _�+

شريف صحيح است، و راويان اين حديث  مسلمصحيح و  صحيح بخاري
 امام و ،شريف اندصحيح مسلم  شريف همگان از راويان صحيح بخاري و

يعني  »اََصحّ «شريف، را در بخاري  نِ كُلَيبعاصمِ باحاديث  6 بخاري
  ))))٣٣٣٣((((    .قرار داده است »دیث صحیحح«باالتر از 

  
  �  _َبهَشْیابن ابی  َصن#فُمحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 هبيابوبكر ابن ابي شَامام را شريف حديث اين   _52+
 روايت »ُمَصنَّفلْ أ «خود كتاب مشهور در  6 بخارياستاذ امام  )ق هـ235

  نموده است.
عَنَا َو.ِيٌع، َقْن ُسْفيَاَن، َقْن َ ِصِم  يٍْب، َقْن َقبِْد اهللاِ َحد&

َ
ْسوَدِ بِْن 8ُ

َ ْ
ْن ْن ْن ْن قَ قَ قَ قَ     ، بِْن األ

َقَمَة، َقْن َقبِْد اهللاِ 
ْ
َقَمَة، َقْن َقبِْد اهللاِ َعل
ْ
َقَمَة، َقْن َقبِْد اهللاِ َعل
ْ
َقَمَة، َقْن َقبِْد اهللاِ َعل
ْ
 َعل

َ
ال

َ
 ، قَاَل: أ

َ
ال

َ
 ، قَاَل: أ
َ

ال
َ
 ، قَاَل: أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ ، قَاَل: أ

َ
ِريُكْم َصال

ُ
ةَ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
ِريُكْم َصال

ُ
ةَ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
ِريُكْم َصال

ُ
ةَ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
ِريُكْم َصال

ُ
        َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم؟ فَلَمْ َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم؟ فَلَمْ َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم؟ فَلَمْ َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم؟ فَلَمْ     أ

                                                 
  پ دهلیچا ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )١(

ـ  ١٤١٦چاپ دار الحديث، القاهرة،  ٤٢١٢حديث  ٤/١٧٩ املسند لالمام احمد بن محمد بن حنبل:   )٢( ه   عيسوي ١٩٩٥. ق = 

ِّ  ٥٨٣٨قبل از حدیث  ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )٣(   كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس الَقيسِّ
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ةً.  َمر&
&

ةً.يَْرَفْع يََديِْه إِال  َمر&
&

ةً.يَْرَفْع يََديِْه إِال  َمر&
&

ةً.يَْرَفْع يََديِْه إِال  َمر&
&

        يَْرَفْع يََديِْه إِال
روايت مي كند كه ... حضرت عبد اهللا  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:

 را براي وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& فرمود: آيا نماز حضرت رسول اهللا  0بن مسعود
يك بجز نماز خواند و  0 شما بخوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعود

  ))))١١١١(((( .كردن يدينرفع در سراسر نماز ديگر  ر آغاز نماز)مرتبه (د
 6 الغفور سنْدي مدني عبد بن عالمة محدث محمد هاشم   _�+
دربارة  »یََدیْنالْ  عِ فْ رَ  ةِ لَ أَ سْ مَ  نْ عَ  نِ یْ الرَّ  فُ شْ کَ«هـ) در كتاب خود  1174 ( متوفي

     ............مي گويد: چنين سند اين 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....  
 احاديث صحيح همپايةدر صحت سند اين حديث شريف  ترجمه:

  ))))٢٢٢٢((((    .دشريف مي باش مسلمبخاري و صحيح 
حسين الشيخ سيد ابو الحسنات عبد اهللا شاه بن مظفَّر مةعالال   _�+

اَجُة املَْصابیحِ «در كتاب خود  6 هندي حيدرآبادي حنفي  ينچندربارة  »زَجَّ
 ... ... ... ... : نويسدمي  سند

َ
Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....        

 همپاية احاديث صحيحسند اين حديث شريف در صحت  ترجمه:
    ))))٣٣٣٣((((    .دشريف مي باش مسلمبخاري و صحيح 

الرحمن  حبيب هند حضرت موالنا شيخكبير  دثقق و محمح   _�+
ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :مي گويد سندين دربارة چنه

     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....   
بخاري  همپاية احاديث صحيحدر صحت، اين حديث شريف  ترجمه:

   ))))٤٤٤٤((((    .شريف صحيح مي باشد مسلمو صحيح 
  مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا الياس گُمن   _�+

�
  دربارة هُ مُد& ِظل

                                                 
  يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبِ|ٍَة ثُمَّ َال يَُعودُ َمْن كَاَن  ٢٤٤١حديث  ١/٢١٣ ُمصنَّف ابن ا� شيبة:  (١)

  باب صفة الصالة ١/٢٢٨ زجاجة املصابيح:  )٢(

  باب صفة الصالة ١/٢٢٨ زجاجة املصابيح:   )٣(

  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٤(
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   :نويسد مي »یََدیْنمسئلۀ ترک رفع «خود در كتاب حديث چنين سند 
     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     ہُ ہُ ہُ ہُ ادُ ادُ ادُ ادُ نَ نَ نَ نَ سْ سْ سْ سْ إإإإ

َ
Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  ِط ِط ِط ِط     ُ
ْ
ُ ̂ا

ْ
ُ ̂ا

ْ
ُ ̂ا

ْ
  م.م.م.م.لِ لِ لِ لِ سْ سْ سْ سْ مُ مُ مُ مُ وَ وَ وَ وَ     _< _< _< _< ارِ ارِ ارِ ارِ خَ خَ خَ خَ ̂ا

  همپاية احاديث صحيحدر صحت، ين حديث شريف سناد اا ترجمه:
   ))))١١١١((((    .شريف صحيح مي باشد مسلمبخاري و صحيح 

احاديث صحيح حت، همپاية حديث شريف در صين ا پس  _�+
 حديث شريفشريف صحيح است، و راويان اين صحيح مسلم و  بخاري

 بخاري امام و .شريف اندصحيح مسلم  همگان از راويان صحيح بخاري و

باالتر از  يعني »اََصحّ «را در بخاري شريف،  نِ كُلَيبب عاصمِاحاديث  6
  ))))٢٢٢٢((((    .قرار داده است »دیث صحیحح«
  

  �  _شرح معانی ا+ثار حدیث+�
�+

 
�_  �  

امام فقيه مجتهد اصولي محدث مفسر را شريف حديث اين   _53+
رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابو

  وايت كرده است.نيز مشهور است ر »ن طحاوینَ سُ «كه به نام  »معانی اآلثار

َقَمَة، َقْن َقبِْد اهللاِ ... ... ... ... 
ْ
َقَمَة، َقْن َقبِْد اهللاِ َقْن َعل
ْ
َقَمَة، َقْن َقبِْد اهللاِ َقْن َعل
ْ
َقَمَة، َقْن َقبِْد اهللاِ َقْن َعل
ْ
َم ، َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ ، َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ ، َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ ، َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ َقْن َعل

&
َم  َعلَيِْه وََسل
&
َم  َعلَيِْه وََسل
&
َم  َعلَيِْه وََسل
&
ن&ُه َ�َن يَْرَفُع يََديِْه bِ «««« َعلَيِْه وََسل

َ
ن&ُه َ�َن يَْرَفُع يََديِْه bِ ك
َ
ن&ُه َ�َن يَْرَفُع يََديِْه bِ ك
َ
ن&ُه َ�َن يَْرَفُع يََديِْه bِ ك
َ
ك

 َفُعودُ 
َ

ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& ال و&
َ
 َفُعودُ أ

َ
ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& ال و&

َ
 َفُعودُ أ

َ
ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& ال و&

َ
 َفُعودُ أ

َ
ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& ال و&

َ
        ».».».».أ

روايت مي كند كه ... حضرت عبد اهللا  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
اولي تكبير در  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& حضرت رسول اهللا  كه فرمود 0بن مسعود
 رفعنماز داخل در  يمي كردند و سپس در هيچ جاي ديگر يديننماز رفع 

  ))))٣٣٣٣((((    .ندكردمي ن يدين
                                                 

   ٣ صفحۀ مسئلۀ ترک رفع یدین:    )١(
ِّ  ٥٨٣٨دیث قبل از ح ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )٢(   كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس الَقيسِّ

ُجوِد وَالرَّفْعِ  ١٣٤٩حدیث  ١/٢٢٤ رشح معانی اآلثار:   )٣( کتاب الصالة، بَاُب التَّكْبِ|ِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِ|ِ لِلسُّ   ِمَن الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَْم َال؟



 

+83_ 

  مي باشد. »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+
حديث  ) دربارةق هـ 456 (متوفي بن حزْم ظاهريچنانكه ا  _�+
  مي نويسد:  0عبد اهللا بن مسعود حضرت

ََ�َ َص 
ْ
ََ�َ َص إن& َهَذا ا�
ْ
ََ�َ َص إن& َهَذا ا�
ْ
ََ�َ َص إن& َهَذا ا�
ْ
  ....ِحيحٌ ِحيحٌ ِحيحٌ ِحيحٌ إن& َهَذا ا�

  ))))١١١١((((    .اين حديث يقيناً صحيح است ترجمه:

  
  �  _حدیث شرح معانی ا+ثار+�

�+
 
�_  �  

امام فقيه مجتهد اصولي محدث مفسر را شريف حديث اين   _54+
رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابو

  وايت كرده است.ر »معانی اآلثار

عَنَا ُ�َم&ُد نْنُ  ا�lْعَماِن، قَاَل: ثنا َ�َْ� نُْن َ�َْ�، قَاَل: ثنا َو.ِيٌع، َقْن ُسْفيَاَن،  َحد&
ن&ُه َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ     :::: عَلَيِْه وََسل&مَ  عَلَيِْه وََسل&مَ  عَلَيِْه وََسل&مَ  عَلَيِْه وََسل&مَ ، َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ ، َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ ، َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ ، َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ َقْن َقبِْد اهللاِ َقْن َقبِْد اهللاِ َقْن َقبِْد اهللاِ َقْن َقبِْد اهللاِ [ فََذَكَر ِمثْلَُه بِإِْسنَاِدهِ 

َ
ن&ُه َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ ك
َ
ن&ُه َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ ك
َ
ن&ُه َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ ك
َ
ك

 فَعُ 
َ

و&ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& ال
َ
 فَعُ bِ أ

َ
و&ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& ال

َ
 فَعُ bِ أ

َ
و&ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& ال

َ
 فَعُ bِ أ

َ
و&ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& ال

َ
  .]ودُ ودُ ودُ ودُ bِ أ

يحيي بن يحيي از امام وكيع بن محمد بن نعمان از محدث  ترجمه:
 مي كند كه ...وايت به مانند حديث قبلي ر 6 سفيانالجراح از حضرت 

    عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& حضرت رسول اهللا  كه فرمود 0حضرت عبد اهللا بن مسعود[

هيچ جاي ديگر  كردند و سپس درمي  يديننماز رفع اولي تكبير در  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ 
  ))))١١١١((((    .]ندكرد ميرفع يدين ننماز در داخل 
، چنانكه قبالً مي باشد »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

  گذشت.
                                                 

  ...َمْسأَلٌَة: رَفُْع الْيََديِْن ِعنَْد كُلِّ رُكُوعٍ وَُسُجوٍد وَقِيَاٍم وَُجلُوٍس، ٣/٤ املحلی باآلثار البن حزم:   )١(
ُجوِد وَالرَّفْـعِ  ١٣٥٠حدیث  ١/٢٢٤ رشح معانی اآلثار:   )٢( کتاب الصالة، بَاُب التَّكْبِ|ِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِ|ِ لِلسُّ   ْم َال؟ِمَن الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَ 
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  �  _َةَفْیِنَح ْیِبأ اِمَمإاْل ِبَهْذَم ِةل#ِدأ ْیِف ِةَفْیِنالُم ِراِهَوَجاْل ُدْوُقُعحدیث +�

�+
 
�_  �  

اصولي سيد محمد مرتضي ث محد حافظرا شريف حديث اين   _55+
يبزِب هَ ذْ مَ  ةِ لَّ دِ أ  یْ فِ  ةِ فَ یْ نِ املُ  رِ اهِ وَ جَ الْ  دُ وْ قُ عُ «در هـ ق)  1205(متوفي  6 يد 

  ه است.تخريج نمود »ةَ فَ یْ نِ حَ  یْ بِ أ  امِ مَ اإلْ 
ْسوَِد،     مَ مَ مَ مَ يْ يْ يْ يْ اهِ اهِ اهِ اهِ رَ رَ رَ رَ بْ بْ بْ بْ إإإإ    نْ نْ نْ نْ اد قَ اد قَ اد قَ اد قَ 4َ& 4َ& 4َ& 4َ&     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ     ةَ ةَ ةَ ةَ فَ فَ فَ فَ يْ يْ يْ يْ نِ نِ نِ نِ حَ حَ حَ حَ وْ وْ وْ وْ بُ بُ بُ بُ أأأأ

َ ْ
ْسوَِد، َقْن األ
َ ْ
ْسوَِد، َقْن األ
َ ْ
ْسوَِد، َقْن األ
َ ْ
    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     ِ�َ ِ�َ ِ�َ ِ�َ عوٍد رَ عوٍد رَ عوٍد رَ عوٍد رَ بن َمسْ بن َمسْ بن َمسْ بن َمسْ     اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ     َقبْدَ َقبْدَ َقبْدَ َقبْدَ     أن& أن& أن& أن& َقْن األ

و&ِل نهُ نهُ نهُ نهُ عَ عَ عَ عَ 
َ
و&ِل ، َ�َن يَْرفَُع يََديِْه bِ أ
َ
و&ِل ، َ�َن يَْرفَُع يََديِْه bِ أ
َ
و&ِل ، َ�َن يَْرفَُع يََديِْه bِ أ
َ
بeِِ اj& اj& اj& اj& ، َ�َن يَْرفَُع يََديِْه bِ أ

ْ
بeِِ ك
ْ
بeِِ ك
ْ
بeِِ ك
ْ
 َفُعودُ ك

َ
 َفُعودُ ، عُم& ال
َ

 َفُعودُ ، عُم& ال
َ

 َفُعودُ ، عُم& ال
َ

َعِن اkِ&l< َعِن اkِ&l< َعِن اkِ&l< َعِن اkِ&l<     لَِشيٍئ ِمن ذل�، َويأثُر ذَل�لَِشيٍئ ِمن ذل�، َويأثُر ذَل�لَِشيٍئ ِمن ذل�، َويأثُر ذَل�لَِشيٍئ ِمن ذل�، َويأثُر ذَل�    ، عُم& ال
 &Hَص &Hَص &Hَص &Hعَلَيِْه وََسل&مَ  عَلَيِْه وََسل&مَ  عَلَيِْه وََسل&مَ  عَلَيِْه وََسل&مَ  اهللاُ  اهللاُ  اهللاُ  اهللاُ َص ....        

... روايت مي كند  6 ابوحنيفهامام  حضرت ،امام اعظم ترجمه:
مي  يديننماز رفع اولي كبير فقط در ت 0 حضرت عبد اهللا بن مسعود كه

د و مي نمي كر يديننماز رفع در داخل ديگر در هيچ جاي كرد و سپس 
  ))))١١١١((((    .است وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&  اخدحضرت رسول  فرمود كه اين طريقة نمازِ

الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+
ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :ربارة اين حديث مي گويدده

ُهْم ثَِقاٌت.    َحنِيَْفةَ َحنِيَْفةَ َحنِيَْفةَ َحنِيَْفةَ ُد أِبْ ُد أِبْ ُد أِبْ ُد أِبْ َسنَ َسنَ َسنَ َسنَ وَ وَ وَ وَ 
�
8ُ ُ

ُ
uُهْم ثَِقاٌت.رَِجا

�
8ُ ُ

ُ
uُهْم ثَِقاٌت.رَِجا

�
8ُ ُ

ُ
uُهْم ثَِقاٌت.رَِجا

�
8ُ ُ

ُ
uرَِجا   

   ))))٢٢٢٢((((    .ثقات هستند 6همة راويان سند امام اعظم  ترجمه:
اين حديث سند و  است، »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

َقْن َقْن َقْن َقْن     مَ مَ مَ مَ يْ يْ يْ يْ اهِ اهِ اهِ اهِ رَ رَ رَ رَ بْ بْ بْ بْ إإإإ    نْ نْ نْ نْ اد قَ اد قَ اد قَ اد قَ 4َ& 4َ& 4َ& 4َ&     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ     ةَ ةَ ةَ ةَ فَ فَ فَ فَ يْ يْ يْ يْ نِ نِ نِ نِ حَ حَ حَ حَ وْ وْ وْ وْ بُ بُ بُ بُ أأأأ«تا باال  6 اعظم شريف از حضرت امام

ْسوَِد،
َ ْ
ْسوَِد،األ
َ ْ
ْسوَِد،األ
َ ْ
ْسوَِد،األ
َ ْ
لي ترين سند حديث در دنيا عا ،»َعنهُ َعنهُ َعنهُ َعنهُ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     ِ�َ ِ�َ ِ�َ ِ�َ عوٍد رَ عوٍد رَ عوٍد رَ عوٍد رَ بن َمسْ بن َمسْ بن َمسْ بن َمسْ     اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ     َقبْدِ َقبْدِ َقبْدِ َقبْدِ     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ     األ

اصول  ثقات اند بلكه مطابقنه تنها همة راويان اين سند،  مي باشد، زيرا

                                                 
بیان الخرب الدال علی ان رفع الیََدیْن  ١/٦٠ عقود الجواهر املنیفة فی ادلّة مذهب االمام ابی حنیفة:   )١(   فی تکبیرة االفتتاح فقط

  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٢(
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و هم فقيه ترين مردم  ))))١١١١((((    .هو هم كثير المالزمتام الضبط اند هم حديث 
   زمان خود.

  
  �  _ِةَفْیِنالُم ِراِهَوَجاْل ُدْوُقُع حدیث+�

�+
 
�_  �  

محدث اصولي سيد محمد مرتضي  حافظرا شريف حديث اين   _56+
يبزِب هَ ذْ مَ  ةِ لَّ دِ أ  یْ فِ  ةِ فَ یْ نِ املُ  رِ اهِ وَ جَ الْ  دُ وْ قُ عُ «در هـ ق)  1205(متوفي  6 يد 

  ه است.تخريج نمود »ةَ فَ یْ نِ حَ  یْ بِ أ  امِ مَ اإلْ 
َص?< ««««

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص?< أ

ُ
 أ

َ
ال

َ
، فَلَْم يَْرفَْع يََديْهِ أ &Hاُهللا عَلَيِْه وََسل&َم؟ فََص &Hةَ رَُسوِل اهللاِ َص

َ
، فَلَْم يَْرفَْع يََديْهِ  بُِكْم َصال &Hاُهللا عَلَيِْه وََسل&َم؟ فََص &Hةَ رَُسوِل اهللاِ َص
َ

، فَلَْم يَْرفَْع يََديْهِ  بُِكْم َصال &Hاُهللا عَلَيِْه وََسل&َم؟ فََص &Hةَ رَُسوِل اهللاِ َص
َ

، فَلَْم يَْرفَْع يََديْهِ  بُِكْم َصال &Hاُهللا عَلَيِْه وََسل&َم؟ فََص &Hةَ رَُسوِل اهللاِ َص
َ

 بُِكْم َصال
ةٍ  و&ِل َمر&

َ
 bِ أ

&
ةٍ إِال و&ِل َمر&

َ
 bِ أ

&
ةٍ إِال و&ِل َمر&

َ
 bِ أ

&
ةٍ إِال و&ِل َمر&

َ
 bِ أ

&
 َفُعودُ ««««ٍة ٍة ٍة ٍة ايَ ايَ ايَ ايَ وَ وَ وَ وَ  رَ  رَ  رَ  رَ ِ� ِ� ِ� ِ�     وَ وَ وَ وَ » » » » إِال

َ
 َفُعودُ عُم& ال
َ

 َفُعودُ عُم& ال
َ

 َفُعودُ عُم& ال
َ

        . . . . »»»»عُم& ال
مي فرمايد: آيا نماز حضرت  0 حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:

را براي شما نخوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن  َسل&مَ َسل&مَ َسل&مَ َسل&مَ وَ وَ وَ وَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&     رسول اهللا
. و در و بس كرد يديندر اول نماز يكبار رفع  نماز خواند و تنها 0 مسعود

 نمازدر داخل  در هيچ جاروايتي ديگري وارد است كه بجز آغاز نماز، ديگر 
  ))))٢٢٢٢((((    .نكردتكرار را  يدينرفع 

الرحمن  حبيبنا شيخ هند حضرت موالكبير  دثقق و محمح   _�+
ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :مي گويد چنين سنددربارة ه

ُ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ وَ وَ وَ وَ 
ُ

uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uا ُ
ُ

uحَ حَ حَ حَ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ الص& الص& الص& الص&     اُل اُل اُل اُل جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     ا ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....            
بخاري و  صحيحاز راويان ين حديث شريف همة راويان ا ترجمه:

   ))))٣٣٣٣((((    .اندشريف  مسلمصحيح 

                                                 
  ٢/٩١ تجلیات صفدر:   )١(
بیان الخرب الدال علی ان رفع الیََدیْن  ١/٦٠ :عقود الجواهر املنیفة فی ادلّة مذهب االمام ابی حنیفة   )٢(   فی تکبیرة االفتتاح فقط

  چاپ دهلی ١٨ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٣(
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     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص و در جاي ديگري مي فرمايد: 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ 
َ

Rَ ْSَ  ْSَ  ْSَ  ْSَ  خَ خَ خَ خَ يْ يْ يْ يْ الش& الش& الش& الش&     ِط ِط ِط ِط ِWْ ِWْ ِWْ ِWْ....   
بخاري  همپاية احاديث صحيحدر صحت، اين حديث شريف  ترجمه:

        ))))١١١١((((    .شريف صحيح مي باشد مسلمو صحيح 

صحيح  همپاية احاديثاين حديث شريف در صحت،  پس   _�+
  .استشريف صحيح  مسلمصحيح بخاري و 

  
  �  _َهقیَبْی کُْبریحدیث السَُنن اْل+�

�+
 
�_  �  

هـ)  458(متوفى  6 ي شافعيقهيامام برا  حديث شريف اين  _57+
  روايت كرده است.خود  »رباین کُ نَ سُ «در 

ةَ رَُسولِ 
َ

َصل<Wَ& بُِكْم َصال
ُ َ
َقَمَة قَاَل: قَاَل َقبُْد اهللاِ فَعzِْ انَْن َمْسُعوٍد: أل

ْ
ةَ رَُسولِ َقْن َعل

َ
َصل<Wَ& بُِكْم َصال

ُ َ
َقَمَة قَاَل: قَاَل َقبُْد اهللاِ فَعzِْ انَْن َمْسُعوٍد: أل

ْ
ةَ رَُسولِ َقْن َعل

َ
َصل<Wَ& بُِكْم َصال

ُ َ
َقَمَة قَاَل: قَاَل َقبُْد اهللاِ فَعzِْ انَْن َمْسُعوٍد: أل

ْ
ةَ رَُسولِ َقْن َعل

َ
َصل<Wَ& بُِكْم َصال

ُ َ
َقَمَة قَاَل: قَاَل َقبُْد اهللاِ فَعzِْ انَْن َمْسُعوٍد: أل

ْ
        َقْن َعل

 
&

 اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيِْه وََسل&َم قَاَل: فََصH& فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال
&

 اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيِْه وََسل&َم قَاَل: فََصH& فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال
&

 اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيِْه وََسل&َم قَاَل: فََصH& فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال
&

ةً وَاِحَدةً.اهللاِ َصH& اُهللا عَلَيِْه وََسل&َم قَاَل: فََصH& فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال ةً وَاِحَدةً. َمر& ةً وَاِحَدةً. َمر& ةً وَاِحَدةً. َمر&          َمر&
حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:

 را براي وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&  اهللا كه بيائيد تا نماز حضرت رسول فرمود 0 مسعود
نماز خواند و بجز يكبار (در شروع  0 تان بخوانم. و سپس حضرت عبد اهللا

  ))))٢٢٢٢((((    .نكرد يدينرفع نماز ر داخل دنماز) در هيچ جاي ديگر 
 »للَ عِ الْ  کتاُب «هـ) در  385 (متوفى 6 شافعيامام دارقُطْني    _�+

سپس دربارة آن روايت كرده را  0 حضرت عبد اهللا بن مسعودحديث خود 
  مي گويد: 

  ))))٣٣٣٣((((    .صحيح است ،اسناد اين حديث َو�ِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.َو�ِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.َو�ِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.َو�ِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.
                                                 

  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )١(

َالِة، بَاُب َمْن لَْم يَـذْكُ ٢٥٣١حدیث  ٢/١١٢ السنن الکربی للبیهقی:   )٢( ُع أَبْوَاِب ِصَفِة الصَّ ِر الرَّفْـَع إِالَّ ُج�َّ   ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ 

ِ بِْن َمْسُعودٍ  ٨٠٤حدیث  ٥/١٧٢ العلل للدارقطنی:   )٣(   الثَّالُِث ِمْن َحِديِث عَبِْد هللاَّ
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  ي باشد.م »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

  
  �  _َفَةَحِنْی َظمِ أِبْیأْعإمَامِ اْلَند اْلُمْسحدیث +�

�+
 
�_  �  

ـ مام حافظ فقيه عالمة محدارا  حديث شريف اين  _58+  وث شيخ أب
 امِ مَ اإلْ  دُ نَ سْ مُ «در  )ق هـ 340 (متوفى يمحمد عبد اهللا بن يعقوب حارث بخار

  تخريج نموده است. »ةَ فَ یْ نِ حَ  یْ أبِ  مِ ظَ عْ األْ 
ْسوَِد،     مَ مَ مَ مَ يْ يْ يْ يْ اهِ اهِ اهِ اهِ رَ رَ رَ رَ بْ بْ بْ بْ إإإإ    نْ نْ نْ نْ اد قَ اد قَ اد قَ اد قَ 4َ& 4َ& 4َ& 4َ&     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ     ةَ ةَ ةَ ةَ فَ فَ فَ فَ يْ يْ يْ يْ نِ نِ نِ نِ حَ حَ حَ حَ وْ وْ وْ وْ بُ بُ بُ بُ أأأأ

َ ْ
ْسوَِد، َقْن األ
َ ْ
ْسوَِد، َقْن األ
َ ْ
ْسوَِد، َقْن األ
َ ْ
    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     ِ�َ ِ�َ ِ�َ ِ�َ عوٍد رَ عوٍد رَ عوٍد رَ عوٍد رَ بن َمسْ بن َمسْ بن َمسْ بن َمسْ     اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ     َقبْدَ َقبْدَ َقبْدَ َقبْدَ     أن& أن& أن& أن& َقْن األ

و&ِل نهُ نهُ نهُ نهُ عَ عَ عَ عَ 
َ
و&ِل ، َ�َن يَْرَفُع يََديْهِ bِ أ
َ
و&ِل ، َ�َن يَْرَفُع يََديْهِ bِ أ
َ
و&ِل ، َ�َن يَْرَفُع يََديْهِ bِ أ
َ
بeِِ اj& اj& اj& اj& ، َ�َن يَْرَفُع يََديْهِ bِ أ

ْ
بeِِ ك
ْ
بeِِ ك
ْ
بeِِ ك
ْ
 َفُعودُ ك

َ
 َفُعودُ ، عُم& ال
َ

 َفُعودُ ، عُم& ال
َ

 َفُعودُ ، عُم& ال
َ

َعِن اkِ&l< َعِن اkِ&l< َعِن اkِ&l< َعِن اkِ&l<     لَِشيٍئ ِمن ذل�، َويأثُر ذَل�لَِشيٍئ ِمن ذل�، َويأثُر ذَل�لَِشيٍئ ِمن ذل�، َويأثُر ذَل�لَِشيٍئ ِمن ذل�، َويأثُر ذَل�    ، عُم& ال
 &Hَص &Hَص &Hَص &Hمَ مَ مَ مَ  َعلَيِْه وََسل&  َعلَيِْه وََسل&  َعلَيِْه وََسل&  َعلَيِْه وََسل&  اهللاُ  اهللاُ  اهللاُ  اهللاُ َص....        

 ... روايت مي كند كه 6 ابوحنيفه امام اعظمحضرت  ترجمه:
فقط در تكبير اولي نماز رفع يدين مي كرد  0 بن مسعودحضرت عبد اهللا 

د و مي فرمود رفع يدين نمي كردر داخل نماز ديگر در هيچ جاي و سپس 
  ))))١١١١((((    .مي باشد وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& پيغمبر خدا  طريقة نماز حضرت كه اين

الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+
ـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي    :حديث مي گويدسند دربارة ه

ُهْم ثَِقاٌت.    َحنِيَْفةَ َحنِيَْفةَ َحنِيَْفةَ َحنِيَْفةَ ُد أِبْ ُد أِبْ ُد أِبْ ُد أِبْ َسنَ َسنَ َسنَ َسنَ وَ وَ وَ وَ 
�
8ُ ُ

ُ
uُهْم ثَِقاٌت.رَِجا

�
8ُ ُ

ُ
uُهْم ثَِقاٌت.رَِجا

�
8ُ ُ

ُ
uُهْم ثَِقاٌت.رَِجا

�
8ُ ُ

ُ
uرَِجا   

   ))))٢٢٢٢((((    .ثقات هستند 6همة راويان سند امام اعظم  ترجمه:
 اينسند و  مي باشد. »ححديث صحي« ،اين حديث شريف  _�+

    مَ مَ مَ مَ يْ يْ يْ يْ اهِ اهِ اهِ اهِ رَ رَ رَ رَ بْ بْ بْ بْ إإإإ    نْ نْ نْ نْ اد قَ اد قَ اد قَ اد قَ 4َ& 4َ& 4َ& 4َ&     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ     ةَ ةَ ةَ ةَ فَ فَ فَ فَ يْ يْ يْ يْ نِ نِ نِ نِ حَ حَ حَ حَ وْ وْ وْ وْ بُ بُ بُ بُ أأأأ«تا باال  6 اعظم حديث شريف از حضرت امام

ْسوَدِ 
َ ْ
ْسوَدِ َقْن األ
َ ْ
ْسوَدِ َقْن األ
َ ْ
ْسوَدِ َقْن األ
َ ْ
لي ترين سند حديث در دنيا عا »َعنهُ َعنهُ َعنهُ َعنهُ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     ِ�َ ِ�َ ِ�َ ِ�َ عوٍد رَ عوٍد رَ عوٍد رَ عوٍد رَ بن َمسْ بن َمسْ بن َمسْ بن َمسْ     اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ     َقبْدِ َقبْدِ َقبْدِ َقبْدِ     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ     َقْن األ

  اصول ه مطابقثقات اند بلكنه تنها سند،  همة راويان اين مي باشد، زيرا
                                                 

   ٨٠١حدیث  ٥٠٢و  ٢/٥٠١ :بروایة الحارثی نَُد اْإلَماِم اْألْعظَِم أبِْی َحنِیَْفةَ ُمسْ    )١(
  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٢(
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و هم فقيه ترين مردم  ))))٣٣٣٣((((    .هو هم كثير المالزمتام الضبط اند هم حديث 
   زمان خود.
 اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح بخاري  _�+

  .استشريف صحيح  مسلمصحيح و 

  
  �  _َظِمأْعإمَامِ اْلَند اْلُمْسحدیث +�

�+
 
�_  �  

قاضي صدر حدث عالمه، م مام حافظارا  حديث شريف اين  _59+
الدين موسي بن زكريا حكَصَماِم نَُد اإلْ ُمسْ «در ) ق هـ 650(متوفى  6 يف

  تخريج نموده است. »ظَمِ عْ األْ 
ن&ُه قَاَل 

َ
ن&ُه قَاَل َقْن إِبْرَاِهيَم، ك
َ
ن&ُه قَاَل َقْن إِبْرَاِهيَم، ك
َ
ن&ُه قَاَل َقْن إِبْرَاِهيَم، ك
َ
ثzَِ َمنْ     : ...: ...: ...: ...َقْن إِبْرَاِهيَم، ك ثzَِ َمنْ َوقَْد َحد& ثzَِ َمنْ َوقَْد َحد& ثzَِ َمنْ َوقَْد َحد& ْحِ�، َقْن َقبِْد اهللاِ     َوقَْد َحد&

ُ
 أ

َ
ْحِ�، َقْن َقبِْد اهللاِ ال

ُ
 أ

َ
ْحِ�، َقْن َقبِْد اهللاِ ال

ُ
 أ

َ
ْحِ�، َقْن َقبِْد اهللاِ ال

ُ
 أ

َ
بِْن َمْسُعوٍد بِْن َمْسُعوٍد بِْن َمْسُعوٍد بِْن َمْسُعوٍد     ال

ن&هُ رpََِ اهللاُ رpََِ اهللاُ رpََِ اهللاُ رpََِ اهللاُ 
َ
ن&هُ  َقنْهُ: ك
َ
ن&هُ  َقنْهُ: ك
َ
ن&هُ  َقنْهُ: ك
َ
ةِ فََقْط، وََحَ�      َقنْهُ: ك

َ
ال ةِ فََقْط، وََحَ� رَفََع يََديِْه bِ بَْدِء الص&
َ

ال ةِ فََقْط، وََحَ� رَفََع يََديِْه bِ بَْدِء الص&
َ

ال ةِ فََقْط، وََحَ� رَفََع يََديِْه bِ بَْدِء الص&
َ

ال  عَلَيْهِ  عَلَيْهِ  عَلَيْهِ  عَلَيْهِ هُ َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ هُ َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ هُ َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ هُ َعِن اkِ&l< َصH& اهللاُ رَفََع يََديِْه bِ بَْدِء الص&
 َوَقبُْد اهللاِ َوَقبُْد اهللاِ َوَقبُْد اهللاِ َوَقبُْد اهللاِ     وََسل&َم.وََسل&َم.وََسل&َم.وََسل&َم.

َ
ِم وَُحُدوِدهِ، ُمتََفق<ٌد ِأل

َ
ِْسال

ْ
  َ لٌِم بَِ¡َائِِع اإل

َ
ِم وَُحُدوِدهِ، ُمتََفق<ٌد ِأل

َ
ِْسال

ْ
  َ لٌِم بَِ¡َائِِع اإل

َ
ِم وَُحُدوِدهِ، ُمتََفق<ٌد ِأل

َ
ِْسال

ْ
  َ لٌِم بَِ¡َائِِع اإل

َ
ِم وَُحُدوِدهِ، ُمتََفق<ٌد ِأل

َ
ِْسال

ْ
 عَلَيِْه  عَلَيِْه  عَلَيِْه  عَلَيِْه ْحوَاِل اkِ&l< َصH& اهللاُ ْحوَاِل اkِ&l< َصH& اهللاُ ْحوَاِل اkِ&l< َصH& اهللاُ ْحوَاِل اkِ&l< َصH& اهللاُ  َ لٌِم بَِ¡َائِِع اإل

ُ bِ إِ 
َ

u زٌِم
َ

ُ bِ إِ وََسل&َم، ُمال
َ

u زٌِم
َ

ُ bِ إِ وََسل&َم، ُمال
َ

u زٌِم
َ

ُ bِ إِ وََسل&َم، ُمال
َ

u زٌِم
َ

ْسَفارِهِ، َوقَْد َصH& وََسل&َم، ُمال
َ
ْسَفارِهِ، َوقَْد َصH& قَاَمتِِه َوِ£ أ
َ
ْسَفارِهِ، َوقَْد َصH& قَاَمتِِه َوِ£ أ
َ
ْسَفارِهِ، َوقَْد َصH& قَاَمتِِه َوِ£ أ
َ
  َمَع اkِ&l< َصH& اهللاُ  َمَع اkِ&l< َصH& اهللاُ  َمَع اkِ&l< َصH& اهللاُ  َمَع اkِ&l< َصH& اهللاُ قَاَمتِِه َوِ£ أ

َ
  َعلَيِْه وََسل&َم َماال
َ

  َعلَيِْه وََسل&َم َماال
َ

  َعلَيِْه وََسل&َم َماال
َ

 َعلَيِْه وََسل&َم َماال
 ¤َْ�ُ ¤َْ�ُ ¤َْ�ُ ¤َْ�ُ....        

مي فرمايد كه گروه فراواني از  6 حضرت ابراهيم نَخَعي ترجمه:
تابعين كرام كه از شمار خارج اند برايم روايت كرده اند كه حضرت عبد اهللا 

مي فرمود كه بس، و مي كرد و  يدينغاز نماز رفع در آ نهات 0 بن مسعود
  است.  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& طريقة نماز حضرت رسول اهللا  اين

عالم قوانين و حدود اسالم است،  0 و حضرت عبد اهللا بن مسعود
و هميشه مالزم  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& هميشه جوياي احوال حضرت رسول اهللا 

، و به همراهي حضرت مي بود ت آنحضرت، چه در حضر و چه در سفرخدم
                                                 

  ٢/٩١ تجلیات صفدر:   )١(
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 ))))١١١١((((    .قدر نماز اداء فرموده كه از شمار بيرون استآن وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH& رسول اهللا 
  بود).  ه(زيرا مدت بيش از بيست سال در معيت آنحضرت 

 اينسند و  مي باشد. »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+
    مَ مَ مَ مَ يْ يْ يْ يْ اهِ اهِ اهِ اهِ رَ رَ رَ رَ بْ بْ بْ بْ إإإإ    نْ نْ نْ نْ اد قَ اد قَ اد قَ اد قَ 4َ& 4َ& 4َ& 4َ&     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ     ةَ ةَ ةَ ةَ فَ فَ فَ فَ يْ يْ يْ يْ نِ نِ نِ نِ حَ حَ حَ حَ وْ وْ وْ وْ بُ بُ بُ بُ أأأأ«تا باال  6 اعظم شريف از حضرت امامحديث 

همة راويان اين سند،  لي ترين سند حديث در دنيا مي باشد، زيراعا ،»............    َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ 
و هم كثير تام الضبط اند هم اصول حديث  ثقات اند بلكه مطابقنه تنها 
   خود. و هم فقيه ترين مردم زمان ))))٢٢٢٢((((    .هالمالزم

ين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح بلكه ا  _�+
  .مي باشدشريف صحيح  مسلمصحيح و  بخاري

  
  �  _یدارُقطِْن لَلِعکتاب اْلحدیث +�

�+
 
�_  �  

 385(متوفى  6 شافعيمام دارقُطْني شريف را ا حديث اين  _60+
   روايت كرده است. ،خود »للَ عِ الْ  کتاُب «) در ق هـ

َقمَ     وَُسئَِل وَُسئَِل وَُسئَِل وَُسئَِل 
ْ
َقمَ َقْن َحِديِث َعل
ْ
َقمَ َقْن َحِديِث َعل
ْ
َقمَ َقْن َحِديِث َعل
ْ
 َة، َقْن َقبِْد اهللاِ َة، َقْن َقبِْد اهللاِ َة، َقْن َقبِْد اهللاِ َة، َقْن َقبِْد اهللاِ َقْن َحِديِث َعل

َ
ال

َ
 ، قَاَل: أ

َ
ال

َ
 ، قَاَل: أ
َ

ال
َ
 ، قَاَل: أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ     ، قَاَل: أ

َ
ِريُكْم َصال

ُ
ةَ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
ِريُكْم َصال

ُ
ةَ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
ِريُكْم َصال

ُ
ةَ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
ِريُكْم َصال

ُ
أ

ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& لَْم َفُعدْ َصH& اهللاُ َصH& اهللاُ َصH& اهللاُ َصH& اهللاُ  و&
َ
ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& لَْم َفُعدْ  َعلَيِْه وََسل&َم، فََرَفَع يََديِْه bِ أ و&
َ
ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& لَْم َفُعدْ  َعلَيِْه وََسل&َم، فََرَفَع يََديِْه bِ أ و&
َ
ِل تَْكبeَِةٍ، عُم& لَْم َفُعدْ  َعلَيِْه وََسل&َم، فََرَفَع يََديِْه bِ أ و&
َ
  .... َعلَيِْه وََسل&َم، فََرَفَع يََديِْه bِ أ

حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
ـان   وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&  كه آيا نماز حضرت رسول اهللا فرمود 0 مسعود را برايت

(نماز خواند) و بجز يكبار در شروع  0 سپس حضرت عبد اهللانشان ندهم. 
  ))))٣٣٣٣((((    نكرد. يدينرفع نماز در داخل نماز در هيچ جاي ديگر 

  حديثبارة در) ق هـ 385(متوفى  6 شافعيامام دارقُطْني    _�+
                                                 

  مسألة رفع الیََدیْن ٩٦حدیث  ١٥٣و  ١٥٢ص  :بروایة الحصکفی نَُد اْإلَماِم اْألْعظَِم أبِْی َحنِیَْفةَ ُمسْ    )١(

  ٢/٩١ تجلیات صفدر:   )٢(
ِ بِْن َمْسعُ   ٨٠٤حدیث  ٥/١٧٢ العلل للدارقطنی:   )٣(   ودٍ الثَّالُِث ِمْن َحِديِث عَبِْد هللاَّ
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  مي گويد:   0 د اهللا بن مسعودحضرت عب
  ))))١١١١((((    .صحيح است ،اسناد اين حديث َو�ِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.َو�ِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.َو�ِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.َو�ِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.

  مي باشد. »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+
 راويان صحيح بخاري واويان اين حديث شريف از بلكه ر  _�+
 همپاية احاديثشريف اند و اين حديث شريف در صحت،  مسلمصحيح 

  شريف صحيح مي باشد. سلممصحيح صحيح بخاري و 

  
  �  _یِلْعَند اِبی َیُمْس حدیث+�

�+
 
�_  �  

 307(متوفي  6 وصلييعلي م امام ابوشريف را  حديث اين  _61+
ـ ق) در كتاب خود    روايت كرده است. »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «ه

 ٌeْعَنَا زَُه بُو َخيْثََمةَ  نُْن َحرٍْب ( َحد&
َ
عَنَا وَ.ِيعٌ  )أ عَنَا ُسْفيَانُ حَ  َحد& يٍْب  د&

َ
 َقْن َ ِصِم بِْن 8ُ

ْسوَِد،
َ ْ
َص?<     َقْن َقبِْد الر&4َِْن بِْن األ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َقَمَة قَاَل: قَاَل انُْن َمْسُعوٍد: أ

ْ
َص?< َقْن َعل

ُ
 أ

َ
ال

َ
َقَمَة قَاَل: قَاَل انُْن َمْسُعوٍد: أ

ْ
َص?< َقْن َعل

ُ
 أ

َ
ال

َ
َقَمَة قَاَل: قَاَل انُْن َمْسُعوٍد: أ

ْ
َص?< َقْن َعل

ُ
 أ

َ
ال

َ
َقَمَة قَاَل: قَاَل انُْن َمْسُعوٍد: أ

ْ
ةَ رَُسوِل َقْن َعل

َ
ةَ رَُسوِل  بُِكْم َصال
َ

ةَ رَُسوِل  بُِكْم َصال
َ

ةَ رَُسوِل  بُِكْم َصال
َ

 بُِكْم َصال
ةً.     َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم؟ قَاَل: فََصH& بِِهْم فَلَْم يَْرَفْع يََدهُ  َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم؟ قَاَل: فََصH& بِِهْم فَلَْم يَْرَفْع يََدهُ  َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم؟ قَاَل: فََصH& بِِهْم فَلَْم يَْرَفْع يََدهُ  َصH& اُهللا َعلَيِْه وََسل&َم؟ قَاَل: فََصH& بِِهْم فَلَْم يَْرَفْع يََدهُ اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ   َمر&

&
ةً.إِال  َمر&
&

ةً.إِال  َمر&
&

ةً.إِال  َمر&
&

        إِال
حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:

را برايتان  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&  كه آيا نماز حضرت رسول اهللا فرمود 0 مسعود
در (و بجز يكبار داد نماز آنها را  0 سپس حضرت عبد اهللانشان ندهم. 

))))٢٢٢٢((((    نكرد. يدينرفع نماز ل در داخ يدر هيچ جاي ديگر )شروع نماز
        

  در حاشية حديث باال مي نويسد:  »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «محقق   _�+
   إِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.إِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.إِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.إِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.

  ))))٣٣٣٣((((    .صحيح است ،اسناد اين حديث
                                                 

ِ بِْن َمْسُعودٍ   ٨٠٤حدیث  ٥/١٧٢ العلل للدارقطنی:   )١(   الثَّالُِث ِمْن َحِديِث عَبِْد هللاَّ

ِ بِْن َمْسُعودٍ  ٥٠٤٠حديث  ٤٥٤و  ٨/٤٥٣ مسند ا� يعيل املوصيل:   )٢(   ُمْسنَُد عَبِْد هللاَّ

  (حاشیه)  بِْن َمْسُعودٍ ُمْسنَُد عَبِْد هللاَِّ  ٥٠٤٠حديث  ٤٥٤و  ٨/٤٥٣ مسند ا� يعيل املوصيل:   )٣(
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 ازهمگان اويان اين حديث شريف ست كه را حقيقت اين و  _�+
در شريف اند و اين حديث شريف  مسلمصحيح  راويان صحيح بخاري و

 شريف صحيح مسلمصحيح صحيح بخاري و  احاديث صحت، همپاية
   مي باشد.

  

  �  _یِلْعَند اِبی َیُمْس حدیث+�
�+

 
�_  �  

 307(متوفي  6 وصلييعلي م امام ابوشريف را  حديث اين  _62+
ـ ق) در كتاب خود    روايت كرده است. »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «ه

بُو َخيْثََمةَ 
َ
عَنَا أ عَنَا ُسْفيَاُن، َقْن َ ِصِم بْـِن ،     ))))١١١١(((( )نُْن َحرٍْب  َهeُْ زُ ( َحد& عَنَا وَ.ِيٌع، َحد& َحد&

ْسوَِد،
َ ْ
يٍْب، َقْن َقبِْد الر&4َِْن بِْن األ

َ
َقَمةَ قَاَل: قَاَل انُْن َمْسُعوٍد:     8ُ

ْ
َقَمةَ قَاَل: قَاَل انُْن َمْسُعوٍد: َقْن َعل
ْ
َقَمةَ قَاَل: قَاَل انُْن َمْسُعوٍد: َقْن َعل
ْ
َقَمةَ قَاَل: قَاَل انُْن َمْسُعوٍد: َقْن َعل
ْ
ةَ ««««َقْن َعل

َ
َص?< بُِكمْ َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ أ

َ
َص?< بُِكمْ َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ أ

َ
َص?< بُِكمْ َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ أ

َ
َص?< بُِكمْ َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
أ

ةً  َصH& اُهللا َعلَيِْه وَسَ  َصH& اُهللا َعلَيِْه وَسَ  َصH& اُهللا َعلَيِْه وَسَ  َصH& اُهللا َعلَيِْه وَسَ هللاِ هللاِ هللاِ هللاِ رَُسوِل ارَُسوِل ارَُسوِل ارَُسوِل ا  َمر&
&

ةً ل&َم، فََصH& بِِهْم فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال  َمر&
&

ةً ل&َم، فََصH& بِِهْم فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال  َمر&
&

ةً ل&َم، فََصH& بِِهْم فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال  َمر&
&

        ....»»»»ل&َم، فََصH& بِِهْم فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال
حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:

را برايتان  وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ وََسل&مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصH& َصH& َصH& َصH&  كه آيا نماز حضرت رسول اهللا فرمود 0 مسعود
در شروع (يكبار ا تنهو داد نماز آنها را  0 سپس حضرت عبد اهللانخوانم. 

        ))))٢٢٢٢((((    .و بس كرديدين رفع  )نماز

  در حاشية حديث باال مي نويسد:  »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «محقق   _�+
  ))))٣٣٣٣((((    .صحيح است ،اسناد اين حديث إِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.إِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.إِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.إِْسنَاُدهُ َصِحيٌح.

 ازهمگان اويان اين حديث شريف ولي حقيقت اينست كه ر   _�+
 اند و اين حديث شريف درشريف  مسلمصحيح  راويان صحيح بخاري و

  است.شريف  مسلمصحيح صحيح بخاري و  احاديث صحت، همپاية
                                                 

كِتَاُب اْإلِ¡َاَن؛ بَاُب معرفة   ٨حدیث  ١/٣٦ لِم:صحیح ُمسْ  ، ک� فیزَُهْ|ُ بُْن َحرٍْب ُهَو أَبُو َخيْثََمَة    )١( اعَةِ    اْإلِ¡َاِن، وَاْإلِْسَالِم، والَقَدرِ َوعََالَمِة السَّ

ِ بِْن َمْسُعودٍ  ٥٣٠٢حديث  ٢٠٤و  ٩/٢٠٣ مسند ا� يعيل املوصيل:   )٢(   ُمْسنَُد عَبِْد هللاَّ

ِ بِْن َمْسُعودٍ  ٥٣٠٢حديث  ٢٠٤و  ٩/٢٠٣ مسند ا� يعيل املوصيل:   )٣(   (حاشیه) ُمْسنَُد عَبِْد هللاَّ



 

+92_ 

  

  �  _یَرْبُکَدو�َنةُ اْلُملا حدیث+�

�+ �_  �  
دار الهجره  امام »یْربَ کُ َدوَّنَُة الْ أملُ «كتاب در اين حديث شريف   _63+

  هـ ق) روايت گرديده است. 179(متوفي  6 حضرت امام مالك بن انس

 قَاَل َو�ِيٌع َقْن ُسْفيَاَن ا��ْورِي� َقْن َ�ِصِم َقْن َقبِْد الر�ْ�َِن بْ 
َ
َقَمـة

ْ
ْسوَِد وََعل

َ ْ
 ِن األ

 :
َ

َص�� قَاَل َقبُْد اهللاِ «قَاال
ُ
 أ

َ
ال

َ
� اهللاِ  نُْن َمْسُعوٍد: أ�ةَ رَُسوِل اهللاِ َص

َ
َم،   بُِكمْ َصال

�
َعلَيِْه وََسل

ةً  � َمر
�

� َولَْم يَْرَفْع يََديِْه إال�  ».قَاَل: فََص

 6 هعلْقَمحضرت  و 6الرَّحمنِ بنِ الْأَسود  عبدحضرت  ترجمه:
 آيا نماز فرمود كه 0 عبد اهللا بن مسعودحضرت روايت مي كنند كه 
� حضرت رسول اهللا �مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
خوانم؟ سپس حضرت عبد نرا براي شما  وََسل

در هيچ جاي  يك مرتبه (در آغاز نماز) بجزنماز خواند و  0 اهللا بن مسعود
  )١( .كردن نيديرفع نماز ديگر در داخل 

حديث ) ـه 365 (متوفى 6 ابن عدي جرجاني شافعيامام    _�+
  قرار داده است.  »حديث صحيح«را  0 حضرت عبد اهللا بن مسعود

َحُه إنْ  َوقَدْ  � 9َِملِِه. ُن َعِد67 5ِْ َصح
)٢(

  

 اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح بخاري  _�+
راويان اين حديث شريف همگان از  شريف صحيح است، وصحيح مسلم و 

احاديث  6 امام بخاري شريف اند وصحيح مسلم  راويان صحيح بخاري و
 »صحیح دیثح«يعني باالتر از  »اََصحّ «را در بخاري شريف  »عاصمِ بنِ كُلَيب«

.قرار داده است
 )٣(

  

                                                 
   لْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَامِ رَفْعِ ا ١/١٦٦أملَُدوَّنَُة الْکُْربَی ملالک:   )١(
   ١/٢٧٢ لالمام الگنگوهی:علی جامع الرتمذی الکوکب الّدری   )٢(
ِّ  ٥٨٣٨قبل از حدیث  ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )٣(   كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس الَقيسِّ
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  �  _َبهُمسَْند ابن ابی شَْی حدیث+�

�+ �_  �  
(متوفى  6 هبيابوبكر ابن ابي شَامام  راشريف حديث اين   _64+

  نموده است.وايت ر خود »ْسنَدألْمُ «در  6 بخارياستاذ امام  )ق هـ235

 
َ
َقَمَة،ا ن

ْ
ْسوَِد، َقْن َعل

َ ْ
َعِن  َو$ِيٌع، َقْن ُسْفيَاَن، َقْن َ�ِصٍم، َقْن َقبِْد الر�ْ�َِن بِْن األ

َص	� بُِكمْ 
ُ
 أ

َ
ال

َ
َم، ابِْن َمْسُعوٍد، قَاَل: أ

�
ةَ رَُسوِل اهللاِ َص#� اُهللا َعلَيْهِ وََسل

َ
فَلَمْ يَْرَفعْ يََديِْه «َصال

ةً وَاِحَدةً   َمر�
�

   ».إِال

روايت مي كند كه ... حضرت عبد اهللا  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
يْهِ  اهللاُ  َص#� فرمود: آيا نماز حضرت رسول اهللا  0بن مسعود

َ
مَ  عَل

�
 را براي وََسل

بجز تنها نماز خواند و  0 نم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودشما بخوا
 .كردن يدينرفع ديگر در سراسر نماز  ر آغاز نماز)يك مرتبه (د

)١(
  

 628 (متوفى 6 مالكيامام محدث ابو الحسن ابن الْقَطَّان    _�+

  مي گويد:  0 حضرت عبد اهللا بن مسعودحديث دربارة ) ـه

ِي
�

ن�  ِعنِْدي وَا1َ
َ
َذلِكَ ...  َصِحيحٌ  هُ ك

َ
  و7َ

َ
ارَقُْط89ِ  قَال   َصِحيٌح، َحِديٌث  إن�هُ : ا>�

مي باشد و همچنين  »حديث صحيح«  اين حديث نزد من ترجمه:
 .است »حديث صحيح« امام دارقُطني مي گويد كه اين حديث شريف 

)٢(  

 اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح بخاري  _�+
شريف صحيح است، و راويان اين حديث شريف همگان از صحيح مسلم و 

 ،چنانكه بارها قبالً گذشت شريف اند وصحيح مسلم  راويان صحيح بخاري و
يعني  »اََصحّ «را در بخاري شريف،  عاصمِ بنِ كُلَيباحاديث  6 امام بخاري

  .قرار داده است »دیث صحیحح«باالتر از 

                                                 
ِ بْ  ٣٢٣حدیث  ١/٢١٩ مسند ابن ابی شیبة:  (١)   ُن َمْسُعوٍد، عَِن النَّبِيِّ َصىلَّ هللاُ َعلَيِْه وََسلَّمَ َما رَوَاهُ َعبُْد هللاَّ
  باب صفة الصالة ١/٣٩٥ نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة للزیلعی:  )٢(
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  �  _امام بخاری حدیث+�

�+ �_  �  
) ق هـ 256(متوفى  6امام بخاري  راشريف حديث اين   _65+

نموده  روايت »یََدیْنِ الْ  عِ بِرَفْ  َعيْنَْ'ِ الْ  قُرَّةُ «معروف به خود  »رَفْعِ الْیََدیْنجزء «در 
  است.

َقَمَة قَاَل:
ْ
ْسوَِد ، َقْن َعل

َ ْ
يٍْب ، َقْن َقبِْد الر�ْ�َِن بِْن األ

َ
انُْن  قَاَل  َقْن َ�ِصِم بِْن ُ.

َص�� 
ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ مَْسعُودٍ: أ

َ
 مَر�ةً  بُِكمْ َصال

�
� وَلَمْ يَْرفَْع يََديْهِ إِال�مَ: فََص

�
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�  . َص

روايت مي كند كه ... حضرت عبد اهللا  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
� فرمود: آيا نماز حضرت رسول اهللا  0بن مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
 را براي وََسل

يك بجز نماز خواند و  0 شما بخوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعود
 .كردن يدينرفع ديگر در سراسر نماز  ر آغاز نماز)مرتبه (د

)١(
  

 855 (متوفى 6 عالمه بدر الدين عينيفقيه  محدثامام    _�+

  : ايدمي فرم 0 حضرت عبد اهللا بن مسعودحديث دربارة ) ـه

 قُ 
ْ
ْ  هِ يْ لَ عَ  ص� ، نَ حٌ يْ حِ َقنْهُ َص  رGََِ اهللاُ  ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ إ ُث يْ دِ : حَ ُت ل �Jلَ وَ  ي� ذِ مِ ال ُMْ ُه.  

 »حیححدیث ص« 0بن مسعودحديث حضرت عبد اهللا  ترجمه:

  )٢( است، و امام ترمذي و غيره برآن تصريح نموده است.

 بخارياين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح   _�+
شريف صحيح است، و راويان اين حديث شريف همگان از صحيح مسلم و 

 ،چنانكه بارها قبالً گذشت شريف اند وصحيح مسلم  راويان صحيح بخاري و
يعني  »اََصحّ «را در بخاري شريف،  عاصمِ بنِ كُلَيباحاديث  6 امام بخاري

  .قرار داده است »دیث صحیحح«باالتر از 

                                                 
   ٣١حدیث  ٢٨ص  :قُرَّةَ الَعيْنbَْ بِرَفع الیََدیْنالبخاری،   (١)

  لی فی السجود قول سبحان ربی االع ٢/٢٥٦ البنایة رشح الهدایة للعینی:  )٢(
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  �  _َرج ا"حکامسَْتْخُم حدیث+�

�+ �_  �  
 بنِ نَصر يالحسن بن عل يبو علاامام  راشريف حديث اين   _66+

روايت  »َرج األحکامُمْستَخْ «در كتاب خود  )ق هـ312(متوفى  6ي وسطُ
  كرده است.

 
ْ
ْسوَِد َقْن عَل

َ
َص�� بُِكمْ  نُْن مَْسعُ َقمََة قَاَل قَاَل َقبُْد اهللاِ َقبِْد الر�Oَِْن بِْن األ

ُ
ال أ

َ
وٍد أ

� اهللاُ  َصالةَ �� بِِهمْ فَلَمْ يَْرفَْع يََديْهِ إِال َمر�ةً رَُسوِل اهللاِ َص�َم قَاَل فََص
�
  . عَلَيْهِ وََسل

 هعلْقَمز حضرت ا 6 بنِ األَسودالرحمن حضرت عبد  ترجمه:
ز آيا نما كه فرمود 0 حضرت عبد اهللا بن مسعودمي كند كه  روايت 6

�  حضرت رسول اهللا�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص
�
خوانم؟ سپس حضرت عبد برا براي شما  وََسل

مرتبه (در آغاز نماز)، ديگر در هيچ  نماز خواند و بجز يك 0 اهللا بن مسعود
  )١( .نكرد يديننماز رفع در داخل جا 

اهللا  حضرت عبدحديث در ادامه مي نويسد:  6 امام طوسي   _�+
است و مذهب عدة بي  )٢( ]»صحيح«و [ »حديث حسن« 0 مسعود بن

� اهللا از علماي اصحاب رسول  شماري�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص
�
در ست كه ا اين وََسل

 نماز وجود دارد و بس. ودر شروع آنهم  يدينيك رفع  سراسر نماز تنها
همين مذهب  باشد و شماري از تابعين بزرگوار نيز مي همين مذهب عدة بي

  .نيز استامام سفيان ثَوري و تمامي علماي كوفه 

  ن وسح«هـ) نيز  911(متوفي  6 سيوطي شافعيامام    _�+

                                                 
  بَاُب َما َجاءَ ِيف رَفْعِ الْيََديِْن ِعنَْد الرُّكُوعِ  ١٠٤و  ٢/١٠٣ مستخرج االحکام للطوسی:  (١)

انوار املحمود رشح أp | قول سبحان ربی االعلی فی السجود  ٢/٢٥٦ البنایة رشح الهدایة للعینی:  )٢(
 | نسخۀ ترمذی مخطوط دار الکتب املرصیة: ١/٨٢٥دی رحمه هللا: ااز موالنا محمد صدیق نجیب آب داود

|    ٥صفحۀ  از موالنا الیاس گُمَّن: مسئلۀ ترک رفع یدین  |  ٢/٤١شاکر:  حمدسنن الرتمذی به تحقیق م
     ١٠٥ص  نور الصباح:
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  )١( .بودن اين حديث شريف را نقل كرده است »صحيح

 شريف مسلمصحيح  از راويان حديث شريف همه راويان اين  _�+
شريف  ممسلصحيح  همپاية احاديثاند و اين حديث شريف در صحت، 

  صحيح مي باشد.

  

  �  _کُْبری َنسائیاْلس$َنن اْل حدیث+�

�+ �_  �  
حمد بن ابو عبد الرحمن امحدث بزرگ اين حديث شريف را   _67+

در ) ق هـ303(متوفى  6نَسائي مشهور به امام شعيب بن علي خراساني 
   است.روايت نموده  »یْربَ نَُن الکُسُّ لْ أ «خود بزرگ كتاب 

َقمَةَ 
ْ
� اُهللا  ، َقْن َقبْدِ َقْن َعل�ةِ رَُسوِل اِهللا َص

َ
ْخUُُِكْم بَِصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
اهللاِ، قَاَل: أ

َم قَاَل: 
�
ةٍ عُم� لَمْ يَْرفَعْ «َعلَيْهِ وََسل �و�َل َمر

َ
  ».فََقامَ فََرفََع يََديْهِ أ

كند كه ... حضرت عبد اهللا  روايت مي 6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
�  نماز حضرت رسول اهللافرمود: آيا  0 بن مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
را براي  وََسل

ماز برخاست (و ن 0 ؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودنشان بدهمشما 
 نماز رفعديگر جاي در هيچ  كرد و سپس يدين رفع نمازآغاز و در  )خواند

  )٢( .نكردرا تكرار  يدين

 6تهانوي  محدث فقيه محقق عالمه ظفر احمد عثماني  _�+
   هـ ق) دربارة اين حديث مي گويد: 1394(متوفي 

ُت: حٌ يْ حِ َص َهَذا إسنَاٌد 
ْ
ُ جَ رِ ، قُل

ُ
Yاُل جَ رِ  ا  � وَ هُ وَ ُسَويْد بْن نَْ]ٍ، َلZْ،  Mِْ حَ يْ حِ الص

 [وَ  ،ةٌ قَ عَ 
�

ِصم ال   .ةٌ قَ عَ  ُمْسلِمٍ  الِ جَ ن رِ مِ  وَ هُ فَ  َ̂

  آن همگان راويانو  ،صحيح استشريف ين حديث سند ا ترجمه:

                                                 
   ١٨و  ٢/١٧ الآللی املصنوعة للسیوطی:  (١)

  رِْك ذَلَِك (ترک رفع الیََدیْن)الرُّْخَصُة ِيف تَ  ١١٠٠حدیث  ٢/٣١ السنن الکربی للنسائی:  )٢(
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جز سويد كه ثقه مي باشد هستند،  مسلمصحيح بخاري و  از راويان صحيح
    )١( .است مسلمصحيح از راويان ثقه و و جز عاصم كه 

در را عاصم بن كُلَيب  احاديث 6 بخاري امامو بايد دانست كه 
 »دیث صحیحح«باالتر از در درجة يعني  »اََصحّ « ،صحيح بخاري شريف

.اده استقرار د
 )٢(   

  
  �  _کُْبری َنسائیاْلس$َنن اْل حدیث+�

�+ �_  �  
حمد بن ابو عبد الرحمن امحدث بزرگ اين حديث شريف را   _68+

در ) ق هـ 303(متوفى  6نَسائي مشهور به امام شعيب بن علي خراساني 
   است.روايت نموده  »یْربَ نَُن الکُسُّ لْ أ «خود بزرگ كتاب 

ن�ُه قَاَل:  َقنْ .. .َوAِيٌع قَاَل: ... 
َ
� «َقبِْد اهللاِ ك�ةَ رَُسوِل اهللاِ َص

َ
َص�� بُِكْم َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
أ

ةً  � َمر
�

� فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إِال�َم؟ فََص
�
  ».اُهللا َعلَيِْه وََسل

كند كه ... حضرت عبد  روايت مي 6 حراجوكيع بن الامام  ترجمه:
�  حضرت رسول اهللا آيا نماز كه فرمود 0 اهللا بن مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
را  وََسل

نماز خواند و بجز  0 براي شما بخوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعود
  )٣( .نكرد يدينيك مرتبه (در آغاز نماز)، ديگر در هيچ جاي نماز رفع 

 6 الغفور سنْدي مدني بن عبد هاشم عالمة محدث محمد   _�+
 در »یََدیْنالْ  عِ فْ رَ  ةِ لَ أَ سْ مَ  نْ عَ  نِ یْ الرَّ  فُ شْ کَ«در كتاب خود  )ق هـ 1174(متوفي 

  مي گويد: شريف بارة اين حديث 

  ا�cِ سَ الن�  ادَ نَ سْ إ ن� إ
َ

dَ ْeَ  ِط  �  .Zِْ خَ يْ الش
                                                 

   باب ترک رفع اليدين يف غ� االفتتاح ٨١٤حدیث  ٣/٣١ إعالء السنن للتهانوي:  )١(
ِّ  ٥٨٣٨قبل از حدیث  ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )٢(   كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس الَقيسِّ
  رِْك ذَلَِك (ترک رفع الیََدیْن)الرُّْخَصُة ِيف تَ  ٦٤٩حدیث  ١/٣٣٢ السنن الکربی للنسائی:  )٣(
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 يقيناً همپايةدر صحت سائي شريف سنن نَ سند اين حديث ترجمه:

  )١( .دشريف مي باش مسلماحاديث صحيح بخاري و صحيح 

الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+
   :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي

  حٌ يْ حِ َص 
َ

dَ ْeَ  ِط  �   .Zِْ خَ يْ الش
بخاري  همپاية احاديث صحيحدر صحت، اين حديث شريف  ترجمه:

.شريف صحيح مي باشد مسلمو صحيح 
 )٢(

   

 حديث شريف در صحت، همپايةكالم آنكه اين خالصة   _�+
شريف صحيح است، و راويان اين صحيح مسلم و  احاديث صحيح بخاري

 ،شريف اندصحيح مسلم  حديث شريف همگان از راويان صحيح بخاري و
  »اََصحّ «را در بخاري شريف،  »نِ كُلَيبعاصمِ ب«احاديث  6 امام بخاري و

.قرار داده است »حیحدیث صح«يعني باالتر از 
 )٣(

   

  
  �  _خطابی َمعَاِلمُ الس$َنن حدیث+�

�+ �_  �  
ي معروف به امام تعالمه ابو سليمان بساين حديث شريف را   _69+

نَن«خود بزرگ در كتاب  هـ ق) 388(متوفي  6 خطابي   تخريج »َمَعالُِم السُّ

  نموده است.

 بِ  بِْن إ يُث دِ حَ 
َص��

ُ
 أ

َ
ال

َ
مَ َمْسُعوٍد:  أ

�
� اُهللا َعلَيِْه وََسل�ةَ رَُسوِل اهللاِ َص

َ
 .ُكْم َصال

 ��ةً  لَْم يَْرَفْع يََدهُ وَ قَاَل: فََص � َمر
�

  .إِال

  آيا نماز حضرت كه فرمود 0 حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٢٢٨ زجاجة املصابيح:  )١(
  چاپ دهلی ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یدین:   )٣(
ِّ  ٥٨٣٨قبل از حدیث  ٧/١٥١ صحیح البخاری:   )٤(   كِتَاُب اللِّبَاِس، بَاُب لُبِْس الَقيسِّ
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�  رسول اهللا�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص
�
را براي شما بخوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن  وََسل

ديگر نماز خواند و بجز يك مرتبه (در آغاز نماز) در هيچ جاي  0 ودمسع
  )١( .نكرد يديننماز رفع در داخل 

علي بن سلطان محمد، أبو مال محدث اصولي متكلم امام    _�+
سند اين حديث شريف  )ق هـ1014(متوفى  يوِرَهقاري  ،الحسن نور الدين

  )٢( .ين حديث صحيح استسند ا. ً»حاَصِحيْ «را صحيح قرار مي دهد: 

راويان اين حديث شريف همگان از راويان صحيح بخاري و    _�+
صحيح مم سشريف اند و اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث ل

  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مصحيح بخاري و 

  
  �  _معرفةُ ا,ثارِ وَالس$َننحدیث +�

�+ �_  �  

هـ)  458(متوفى  6 ي شافعيقهيم بامارا  حديث شريف اين  _۷۰+
نَن« كتاب  در   روايت كرده است.خود  »معرفُة اآلثاِر َوالسُّ

 
ْ
َص�� َقمََة قَاَل: قَاَل َقبُْد اهللاِ َقْن َعل

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ  نُْن مَْسُعوٍد: أ

َ
ُكْم َصال

َ
  ل

َم، قَاَل: 
�
� اُهللا عَلَيْهِ وََسل�� َولَمْ يَْرفَ «َص�ةً فََص � َمر

�
  .»ْع يََديِْه إِال

حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
�  كه بيائيد تا نماز حضرت رسول اهللا فرمود 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
را  وََسل

نماز خواند و بجز يكبار (در  0 برايتان بخوانم. و سپس حضرت عبد اهللا
.نكرد يدينرفع نماز در داخل ديگر شروع نماز) در هيچ جاي 

 )٣(
  

  مي باشد. »ديث صحيحح«اين حديث، چنانكه گذشت    _�+

                                                 
  ند افتتاح الصالةومن باب رفع اليدين ع ١/١٩٢معا� السنن للخطابی:   )١(
  ٨٠٩حدیث  ٢/٦٦٩ مرقاة املصابیح رشح مشکاة املفاتیح للقاری:  )٢(
َالِة إِالَّ ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ  ٣٢٨٠حدیث  ٢/٤٢٢ معرفة اآلثار والسنن للبیهقی:   )٣(   َمْن قَاَل: َال يَرْفَُع يََديِْه ِيف الصَّ
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  �  _ألت�ْمهِْیدحدیث +�

�+ �_  �  

 البر مالكي عبد ابن به معروفامام ابو عمر را  حديث شريف اين  _۷۱+

  كرده است. روايت »دِهیْ لتَّمْ أ «در كتاب مشهور خود  هـ ) 463(متوفي  6

قَمََة قَاَل قَ 
ْ
َص�� بُِكمْ  قَاَل انْنُ  :ْن عَل

ُ
 أ

َ
ال

َ
� اهللاُ  َمْسعُوٍد أ�ةَ رَُسوِل اهللاِ َص

َ
 َصال

ةً. � َمر
�

� فَلَمْ يَْرفَْع يََديْهِ إِال�َم قَاَل فََص
�
  َعلَيْهِ وََسل

حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
�  تا نماز حضرت رسول اهللاكه بيائيد  فرمود 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
را  وََسل

نماز خواند و بجز يكبار (در  0 برايتان بخوانم. و سپس حضرت عبد اهللا
.نكرد يدينرفع نماز در داخل شروع نماز) در هيچ جاي ديگر 

 )١(
  

  مي باشد. »ديث صحيحح«چنانكه گذشت اين حديث شريف،    _�+

  
  �  _ن�ةشرح الس$ حدیث+�

�+ �_  �  

هـ)  516 (متوفي 6 امام بغَوِي شافعيرا  حديث شريف اين  _۷۲+
نَّ «خود در كتاب    نموده است. تخريج »ةرشح السُّ

َص�� « بِْن َمْسعُوٍد، قَاَل: َقبِْد اهللاِ َقْن 
ُ
ال أ

َ
� اُهللا   بُِكْم َصالةَ رَُسوِل اهللاِ أ�َص

، وَلَْم  ��َم، فََص
�
ةٍ َعلَيْهِ وََسل �و�َل َمر

َ
  ».يَْرفَْع يََديِْه إِال أ

حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
�  كه بيائيد تا نماز حضرت رسول اهللا فرمود 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
را  وََسل

  نماز خواند و بجز يكبار در 0 برايتان بخوانم. و سپس حضرت عبد اهللا

                                                 
   ٩/٢١٥التمهید البن عبد الرب املالکی:    )١(
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.نكرد يدينرفع نماز در داخل هيچ جاي ديگر  در شروع نماز
 )١(

  

(متوفي  6 بليعالمة شيخ محدث موالنا محمد حسن سنْ   _�+
 اين حديث شريف،كه مي گويد بارة اين حديث شريف درهـ ق)  1305

.است» ديث صحيحح«
 )٢(

   

  
  �  _َوْهمِ وَاْلإْیَهاِمحدیث بََیانُ اْل+�

�+ �_  �  

(متوفي  6عالمه ابن القطان مالكي را  حديث شريف اين  _۷۳+
تخريج نموده  »امِ حکَاأل  اِب ی کتَ فِ  َوْهِم َواْإلیَْهامِ بَیَاُن الْ «كتاب خود ) در هـ 628
  است.

َقَمةَحِديْ 
ْ
َص�� « :َقبِْد اهللاِ َقْن  ث عَل

ُ
ال أ

َ
� اُهللا   بُِكْم َصالةَ رَُسوِل اهللاِ أ�َص

 ، ��َم، فََص
�
  ».وَاِحَدةً  ةً ر� مَ إِال  يَْرفَْع يََدهُ  لَمْ فَ َعلَيْهِ وََسل

حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
�  كه بيائيد تا نماز حضرت رسول اهللا فرمود 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
را  وََسل

 مرتبه نماز خواند و بجز يك 0 برايتان بخوانم. و سپس حضرت عبد اهللا
.نكرد يدينرفع نماز در داخل ماز) در هيچ جاي ديگر شروع ن (در

 )٣(
  

 فقيه النفس عارف باهللا حضرت موالنا رشيدامام محدث    _�+
حديث حضرت عبد اهللا بن  هـ) دربارة 1323(متوفي  6 وهيگُاحمد گَنْ
  مي نويسد:  0 مسعود

حديث «راويان  0 راويان اين حديث حضرت عبد اهللا بن مسعود«
  و بغير هيچ ريبيشكي هيچ باشند، پس حديث وي بدون مي  »صحيح

                                                 
  bِْ بَاُب رَفْعِ الْيََديِْن ِعنَْد تَكْبِ�ِ االفْتِتَاحِ َوِعنَْد الرُّكُوعِ وَاالرْتَِفاعِ َعنُْه وَالِْقيَاِم ِمَن الرَّكَْعتَ  ٣/٢٤ :ةرشح السن   )١(
  مسألة رفع الیََدیْن  ١٥٩ص تنسيق النظام فی مسند االمام:    )٢(
  ١١٠٩حدیث  ٣/٣٦٥ بیان الوهم واالیهام فی کتاب االحکام:   )٣(
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 »است. »صحيح حديث«

 )١(
  

  

  �  _اْلَجْمعِ بَْینَ الس$ن�ةِ وَاْلکَِتاِب لل$َبابُ ِفْیحدیث ا+�

�+ �_  �  

 ابو محمدامام امام حافظ محدث فقيه، را  حديث شريف اين  _۷۴+

 اُب بَ للُّ أ « در كتاب خود ق) هـ 686 (متوفي 6 حنفيبجِي علي بن زكريا الْمنْ
  نموده است. تخريج »اِب تَ کِ الْ وَ  ةِ نَّ السُّ  نَ یْ بَ  عِ مْ جَ الْ  یْ فِ 

َقَمة َقنْ 
ْ
َص�� « :بن َمْسُعودٍ  اهللاِ  َقبْدُ قَاَل: قَاَل  َعل

ُ
ال أ

َ
  بُِكْم َصالةَ رَُسوِل اهللاِ أ

 ، ��َم، فََص
�
� اُهللا َعلَيِْه وََسل� يََديِْه إِ لَْم يَْرَفْع فَ َص

�
و�لِ 5ِ  ال

َ
ةٍ  أ �  ».َمر

حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
�  كه بيائيد تا نماز حضرت رسول اهللا فرمود 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
را  وََسل

 مرتبه نماز خواند و بجز يك 0 برايتان بخوانم. و سپس حضرت عبد اهللا
.نكرد يدينرفع نماز در داخل گر در هيچ جاي دي شروع نماز در

 )٢(
  

محمد حضرت موالنا بير كاستاذ  ،فقيه محدثو امام العصر    _�+
حضرت دربارة حديث هـ ق)  1352 ي(متوف 6يديوبندي كشميرشاه نورا

شريف اين حديث  .َحِديٌث َصِحيحٌ وَُهَو : فرمايدمي  0 عبد اهللا بن مسعود
.است »حديث صحيح«

 )٣(
  

  

  �  _ِةاَیالر� ُبْصَنحدیث +�

�+ �_  �  

  جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بنامام را  حديث شريف اين  _75+

                                                 
   ١/٢٧٢ لالمام الگنگوهی:علی جامع الرتمذی الکوکب الّدری    )١(
  بَاب َال ترفع اْألَيِْدي ِعنْد الرُّكُوع وََال بعد الرّفْع ِمنْهُ  ٢٣١ص١ج اللباب فی الجمع بین السنة والکتاب:   )٢(
   ٧٣ص  قََدیْن مع حاشیته بسط الیدین فی مسئلة رفع الیدین:نَیُْل الَفْر    )٣(
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يوسف بن محمد زلَيمثال خود  هـ) در كتاب ال762(متوفى  6 حنفي يع
  است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «

قَ 
ْ
ةَ َل َقبُْد اهللاِ َمَة، قَاَل: قَاَقْن َعل

َ
َص�� بُِكْم َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
رَُسوِل اهللاِ   نُْن َمْسُعوٍد: أ

� اهللاُ �ْفٍظ: فhَََن يَْرَفعُ َص
َ
ةٍ، اغْتlََ. َوkِ ل �و�ِل َمر

َ
 oِ أ

�
، فَلَمْ يَْرفَعْ يََديْهِ إال ��َم؟ فََص

�
  َعلَيْهِ وََسل

 َفُعودُ 
َ

ةٍ، عُم� ال �و�َل َمر
َ
  .يََديِْه أ

حضرت عبد اهللا بن روايت مي كند كه  6ه علْقَمحضرت  ترجمه:
�  نماز حضرت رسول اهللا آياكه  فرمود 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
را برايتان  وََسل

يك مرتبه در اول  بجزو نماز خواند  0 خوانم. و سپس حضرت عبد اهللان
يت ديگري وارد است كه اوو در ر كرد.ن يدينرفع ديگر در سراسر نماز  ،نماز

)١( كرد.ن يديننماز رفع در داخل ديگري بجز در شروع نماز در هيچ جاي 
   

عثماني  شبير احمد موالنا داعي كبير حضرت و محدث عالمة   _�+
   مي گويد:كابلي شريف هـ ق) صاحب تفسير  1369(متوفي  6

.ه استروايت شداين حديث با سند صحيح  .وََهَذا إسنَادٌ َصِحيحٌ 
 )٢(

  

راويان اين حديث شريف همگان از راويان صحيح بخاري و    _�+
صحيح مم سشريف اند و اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث ل

  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مصحيح بخاري و 

  
  �  _ابن اثیر ُاُصْولَجاِمعُ اْلحدیث +�

�+ �_  �  

بو السعادات مبارك بـن  اين مجد الدامام را  حديث شريف اين  _76+
  هـ) در 606(متوفى  6معروف به ابن األثير شافعي  يجزر يمحمد شيبان

                                                 
   ١/٣٩٤ نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة للزیلعی:   )١(
بَاُب اْستِْحبَاِب رَفْعِ الْيََديِْن َحْذَو املجلد الثالث،  ١٥٨و  ٣/١٥٧ فتح امللهم برشح صحیح االمام مسلم:   )٢(

  الَْمنِْكبbَِْ َمَع تَكْبِ�َِة اْإلِْحرَاِم...
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  نموده است. تخريج »جامع األصول يف أحاديث الرسول«كتاب خود 

َص�� بكم صالةَ «قال:  علقمةُ 
ُ
قال rا ابُن مسعود رG اهللا عنه يوماً: أال أ

لم يرفْع يديه إال مرة واحدة، مع تكبMة رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم؟ فص� و
  ».االفتتاح

عبد اهللا بن روايت مي كند كه حضرت  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
� آيا نماز حضرت رسول اهللا  يك روز به ما فرمود: 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
 وََسل

نماز خواند و  0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودتان نرا براي 
.و بس كرد يدينرفع با تكبير تحريمه  هيك مرتبه در اول نماز همرا اتنه

 )١(
    

  مي باشد. »ديث صحيحح«چنانكه گذشت اين حديث شريف،    _�+

  
  �  _رَحَجابن  ةَرَهالَم اُفَحإت<حدیث +�

�+ �_  �  

 (متوفي 6 ر شافعيجعالمه ابن حرا  حديث شريف اين  _۷۷+

  نموده. تخريج »بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة ةِ َر هَ املَ  افُ حَ إتِّ « ) درهـ 852

َص�� « :َمْسعُودٍ  بنُ إقَاَل 
ُ
ال أ

َ
َم،   بُِكْم َصالةَ رَُسوِل اهللاِ أ

�
� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َص

 ، �� لَمْ يَْرفَْع فَ فََص
�

ةً  يََديْهِ إِال �  .. فََرفََع 5ِْ اَو�ٍل.. »َمر

عبد اهللا بن روايت مي كند كه حضرت  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
� آيا نماز حضرت رسول اهللا  فرمود: 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
تان را براي  وََسل

ديگر  باريك بجز ونماز خواند  0مسعود بن اهللا خوانم؟ سپس حضرت عبدن
اول روايت ديگر موجود است كه تنها در در  كرد.ن يدينرفع در سراسر نماز 

)٢( و بس. كرد يدينرفع  نماز
    

                                                 
الفصل الخامس يف كيفية  ٣٣٨٣حدیث   ٣٠٢و  ٥/٣٠١ سول البن االثیر:جامع األصول يف أحاديث الر    )١(

  الصالة وأركانها، الفرع األول يف التكب� ورفع اليدين
    ١٣٠٠٩حدیث  ١٠/٣٩٢ إتحاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة:   )٢(
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بخاري  اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح   _�+
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو 

  

  �  _حدیث شرح سنن ابو داود+�

�+ �_  �  

بدر بال منازع حافظ امام محدث فقيه را  حديث شريف اين  _۷۸+
يالدين عخود بر سنن ابي داؤد در شرح هـ ق)  855(متوفى  6 حنفيى ن

  تخريج نموده است.

عن علقمة قال: قال عبد اهللا بن مسعود: أال أص� بكم صالةَ رسوِل اهللاِ 
  .ص� اهللا عليه وسلم؟ قال: فَص�، فلم يَرفْع يديه إِال مرةً 

عبد اهللا بن روايت مي كند كه حضرت  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
� هللا آيا نماز حضرت رسول ا فرمود: 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
تان را براي  وََسل

 بار،يك بجزنماز خواند و  0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودن

    )١( .دكرن يدينرفع ديگر در سراسر نماز 

بخاري  اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح   _�+
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو 

  
  �  _اْلَمْقَصدُ اْلعَِلی$ ِفیْ َزوَاِئدِ اِبیْ َیعِْلی اْلَمْوصِِلّیحدیث +�

�+ �_  �  

بي ابو الحسن نور الدين علي بن اعالمه را  حديث شريف اين  _۷۹+
بكر بن سليمان هثَيدُ َص قْ مَ الْ «) در كتاب ق هـ 807(متوفى  6ي شافعي م 

  نموده است. تخريج »یّ لِ صِ وْ مَ ی الْ لِ عْ یَ  یْ ابِ  دِ ائِ وَ زَ  یْ فِ  یُّ لِ عَ الْ 

                                                 
  عند الركوعباب: َمن � يذكر الرفع  ٧٢٩حدیث  ٣/٣٤١رشح ابی داؤد للَعيْنِى:    )١(
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� اهللاُ  قَاَقْن َقبِْد اهللاِ �يُْت َمَع رَُسوِل اِهللا َص
�
uِ بَْكٍر َل: َصل

َ
َم وَأ

�
 َعلَيِْه وََسل

يِْدفَهُ 
َ
الةِ َوقَْد قَاَل vَُم�ٌد: فَلَْم يَْرفَعُوا أ �يِْدفَُهْم إِال ِعنَْد افْتِتَاِح الص

َ
عَْد ْم نَ وَُقَمَر فَلَْم يَْرفَعُوا أ

.
َ

xو
ُ
بMَِةِ األ

ْ
�كzَص�� بُِكْم َصالةَ  ا

ُ
ال أ

َ
َ|ِ مِْن َحِديثِهِ: أ Bالس oِ ِي

�
ُت: ا>

ْ
رَُسوِل اهللاِ  قُل

� اهللاُ �.َص
َ

xو
ُ
بMَِةِ األ

ْ
�كzَم فَلَمْ يَْرفَْع يََديْهِ إِال ِعنَْد ا

�
   عَلَيْهِ وََسل

عبد اهللا بن  روايت مي كند كه حضرت 6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
� من با حضرت رسول خدا  د:ايرمفمي  0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
، حضرت وََسل

نماز خوانده ام، ايشان همه  0و حضرت عمر فاروق ،0ابوبكر صديق
  نماز رفع يدين نمي كردند.ديگر در داخل جز در شروع نماز در هيچ جاي ب

 0 هللا بن مسعودعبد احضرت و در روايت ديگر موجود است كه 

� اهللا  آيا نماز حضرت رسول فرمود:�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص
�
خوانم؟ تان نرا براي  وََسل

در وقت  باريك بجزنماز خواند و  0 سپس حضرت عبد اهللا بن مسعود
    )١( .دكرن يدينرفع ديگر در سراسر نماز تكبير تحريمه 

  شيخ االسالم مفتي محمد تقي عثماني   _�+
�
د

ُ
  م

ُ
ه
�
در شرح ترمذي  ِظل

  گويد: مي 0 عبد اهللا بن مسعودحضرت دربارة حديث خود 

اين حديث شريف بر اثبات مسلك احناف هم صريح است و هم «
»اي وجود ندارد. صحيح. و در صحت استدالل برآن هيچ شبهه

 )٢(
     

  

  �  _فتح القدیرحدیث +�

�+ �_  �  

و امام مجتهد  الطالقمحقق علي ارا  حديث شريف اين  _۸۰+
 در كتاب مشهور خودهـ ق)  861متوفي ( 6همام حنفي ابن عالمه 

  تخريج نموده است. »فتح القدیر«
                                                 

الةِ  ٢٦٦حدیث  ١/١٣٤ املقصد العيل يف زوائد أp يعىل املوصيل:   )١(   بَاٌب: رَفُْع الْيََديِْن ِعنَْد افْتِتَاحِ الصَّ
  روایت حرضت عبد هللا بن مسعود ٣١و  ٢/٢٨درس ترمذی:    )٢(
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َقَمَة قَاَل: 
ْ
َص�� « نُْن َمْسُعوٍد: قَاَل َقبُْد اهللاِ َقْن َعل

ُ
 أ

َ
ال

َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
 بُِكْم َصال

� اهللاُ �� َولَمْ يَرْ َص�مَ فََص
�
ةٍ  َعلَيْهِ وََسل �و�ِل َمر

َ
 oِ أ

�
ْفٍظ: » . َفعْ يََديْهِ إال

َ
فhَََن يَْرَفُع يََديِْه «َوkِ ل

 َفُعودُ 
َ

ةٍ عُم� ال �و�ِل َمر
َ
  .»oِ أ

عبد اهللا بن روايت مي كند كه حضرت  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
� آيا نماز حضرت رسول اهللا  فرمود: 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
تان براي را  وََسل

تنها در آغاز نماز خواند و  0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودن
  كرد و بس.  يدينرفع نماز 

و  كرد يدينرفع اول نماز روايت ديگر موجود است كه تنها در در و 
)١( نكرد. يديننماز رفع ديگر در داخل در هيچ جاي سپس 

    

بخاري  احاديث صحيحاين حديث شريف در صحت، همپاية    _�+
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو 

  
  �  _ِنیمنحة السلوک عَْیحدیث +�

�+ �_  �  

بدر الدين عالمه امام حافظ محدث فقيه، را  حديث شريف اين  _۸۱+
 »منحة السلوک فی رشح تحفة امللوک«در  ق) هـ 855 (متوفي 6 عينى حنفي

  تخريج نموده است.

: أال أص� بكم صالة ا�� ص� اهللا عليه وسلم، 0سعود وقال عبد اهللا بن م
  4ن ثم نسخ.  ،وما رواهوقال ال.مذي: حديث حسن.  .فص� ولم يرفع يديه إال   أول مرة

عبد اهللا بن روايت مي كند كه حضرت  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
�  پيغمبر خداآيا نماز حضرت  فرمود: 0 مسعود�مَ وَسَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
 تانرا براي  ل

  در تكبير بجزنماز خواند و  0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودن

                                                 
  باب صفة الصالة ٣١١و  ١/٣١٠فتح القدیر البن اله�م:    )١(
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   كرد.ن يدينرفع نماز داخل هيچ جا در ديگر در نماز، اول 

اين حديث  6 در ادامه مي نويسد: امام ترمذي 6عالمه عينى 
كردنِ داخل  نيديرار داده است و دربارة حديث رفع ] ق)١( صحيح و[را حسن 
رفع آن كه  روايت شده، بايد دانست 0از حضرت عبد اهللا بن عمرنماز كه 

.سپس منسوخ شد در ابتداي اسالم وجود داشت و يدين
 )٢(

    

  .است »صحيححديث « ،اين حديث شريف   _�+

  
  �  _الذخیرM َقرافیحدیث +�

�+ �_  �  

و العباس بعالمه افقيه مشهور مالكي را  حديث شريف اين  _۸۲+
در  هـ)684مشهور به قَرَافي (متوفى  دريس مالكياشهاب الدين أحمد بن 

  است. تخريج نموده »الذخیرة«مذهب مالكي تاب مشهور ك

ُم وَلَمْ َقْن َقبِْد اهللاِ 
َ

ال �تَُه َعلَيِْه الس
َ

ُكْم َصال
َ
َص�� ل

ُ
 أ

َ
ال

َ
ن�ُه قَاَل أ

َ
 بِْن َمْسعُوٍد ك

 مَ 
�

  ر�ةً وَاِحَدةً. يَْرفَْع يََديْهِ إِال

عبد اهللا بن روايت مي كند كه حضرت  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
مُ  عَلَيْهِ  پيغمبر خداآيا نماز حضرت  فرمود: 0 مسعود

َ
ال �خوانم؟ ن تانرا براي الس

ديگر در يكبار،  بجزو  )نماز خواند 0 سپس حضرت عبد اهللا بن مسعود(
)٣( كرد.ن يدينرفع نماز هيچ جا در داخل 

    

  .است »صحيححديث « ،اين حديث شريف   _�+

                                                 
انوار املحمود رشح أp   |  قول سبحان ربی االعلی فی السجود ٢/٢٥٦ الهدایة للعینی:البنایة رشح   )١(

نسخۀ ترمذی مخطوط دار الکتب  |  ١/٢٥٨دی رحمه هللا: ااز موالنا محمد صدیق نجیب آب داود
 از موالنا الیاس گُمَّن: مسئلۀ ترک رفع یدین  |  ٢/٤١شاکر:  حمدسنن الرتمذی به تحقیق م املرصیة:

     ١٠٥ص  |  نور الصباح:  ٥فحۀ ص
   ١٢٦ص  منحة السلوک فی رشح تحفة امللوک للَعيْنِى:   )٢(
َالةِ   ٢٢٠و  ٢/٢١٩الذخیرة للقرافی املالکی:    )٣(   کتاب الصالة، الْبَاُب الَْخاِمُس ِيف ُسنَِن الصَّ
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  �  _حْیفاِتالَم اُةَقْرِمحدیث +�

�+ �_  �  

علي بن مال محدث اصولي متكلم امام را  حديث شريف اين  _۸۳+
 هـ1014(متوفى  6 يوِرَهقاري  ،بو الحسن نور الديناسلطان محمد، 

  نموده است.تخريج  »صابیحرشح مشکاة امل حِ یْ فاتِ املَ  اةُ قَ ْر مِ «خود  كتابدر  )ق

َا انُْن َمْسعُوٍد: 
َ

r َقمََة، قَاَل: قَاَل
ْ
َص�� «وََقْن َعل

ُ
 أ

َ
ال

َ
� أ�ةَ رَُسوِل اهللاِ َص

َ
 بُِكْم َصال

ةً وَاِحَدةً اهللاُ  � َمر
�

� وَلَْم يَْرفَْع يََديِْه إِال�َم؟ فََص
�
  .»َمَع تَْكبMَِةِ اِالفْتِتَاِح  عَلَيْهِ وََسل

عبد اهللا بن روايت مي كند كه حضرت  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
�  پيغمبر خداآيا نماز حضرت  فرمود: 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
 تانرا براي وََسل

يكبار،  بجزو  نماز خواند 0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودن
 ينيدرفع نماز در داخل  ي ديگريهيچ جادر  مازآغاز نبه همراه تكبير 

)١(كرد.ن
    

اين حديث شريف را صحيح قرار مي  6 قاريمال  عالمه   _�+
  )٢( .اين حديث صحيح است. ً»حاَصِحيْ «دهد: 

  

  �  _التمییز فی تلخیص احادیث شرح الوجیزحدیث +�

�+ �_  �  

(متوفي  6 حجر شافعيعالمه ابن را  حديث شريف اين  _۸۴+
 »لخیص تخریج احادیث رشح الوجیزالتمییز فی ت«در كتاب خود هـ ق)   852

  تخريج نموده است.

� َحِديٌث آَخُر: َقْن َقبِْد اهللاِ Zَ
�
َصل

ُ َ
ةَ رَُسوِل اهللاِ  بِْن َمْسُعوٍد قَاَل أل

َ
   بُِكْم َصال

                                                 
  ٨٠٩حدیث  ٢/٦٦٩ مرقاة املفاتیح رشح مشکاة املصابیح للقاری:   )١(
  ٨٠٩حدیث  ٢/٦٦٩ اة املصابیح رشح مشکاة املفاتیح للقاری:مرق  )٢(
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� اهللاُ �ةً وَاِحَدةً. َص � َمر
�

� فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه إال�َم فََص
�
  َعلَيِْه وََسل

رسول  ماز حضرتن فرمود: 0 مسعود بن عبد اهللاحضرت  ترجمه:
�  اهللا�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

�
 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودمي  تانرا براي وََسل

هيچ جا در داخل ديگر در يكبار (در شروع نماز)،  بجزو  نماز خواند 0
)١(كرد.ن يدينرفع نماز 

    

بخاري  حاين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحي   _�+
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو 

  
  �  _البدر المنیرحدیث +�

�+ �_  �  

عالمه سراج الدين شافعي معروف به را  حديث شريف اين  _85+
̂ يف تخريج «د در كتاب بزرگ خوق)  هـ 804 (متوفي 6 ابن ملَقّن البدر املن

  است.تخريج نموده  »األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الك̂ب

ة رَُسول اهللاِ « َقنْه قَاَل: بد اهللا بن َمْسُعود رGََِ اهللاُ َعن ع
َ

 ألصلZ بكم َصال
� اهللاُ � مَ رفَ م يَ َعلَيِْه وَسلم فََص�، فَلَ  َص

�
  » .ةً ر� ع يََديِْه إِال

 آيا نماز حضرت فرمود: 0 عبد اهللا بن مسعودحضرت  ترجمه:

�  رسول اهللا�  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص
�
خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن ب تانرا براي مَ وََسل

هيچ جا در ديگر در يكبار (در شروع نماز)،  بجزو  نماز خواند 0 مسعود
)٢(كرد.ن يدينرفع نماز داخل 

    

بخاري  اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح   _�+
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو 

                                                 
   ١١٢٠حدیث  ٢/٦٢٦ التمییز فی تلخیص تخریج احادیث رشح الوجیز البن حجر:   )١(
   ٣/٤٨١البدر املنیر البن امللقن الشافعی:    )٢(



 

+111_ 

  

  �  _اِفَرأْطاْل ِةَفِرْعَمِب اِفَرأْشاْل ُةَفْحُتحدیث +�

�+ �_  �  

 6 شافعي جمال الدين مزِيعالمه را  حديث شريف اين  _86+
 تخريج »اِف َر طْ األْ  ةِ فَ ِر عْ ِ_َ  اِف ْرشَ األْ  ةُ فَ حْ تُ «كتاب خود ) در  ق هـ 742(متوفي 

  نموده است.

َص�� : «َحِديُث 
ُ
 أ

َ
ال

َ
  أ

َ
� اهللاُ ل�ةَ رَُسوِل اِهللا َص

َ
َم؟  عَ ُكْم َصال

�
� قَاَل: لَيِْه وََسل�فََص

ةً وَاِحَدةً فَ  � َمر
�

  .لَْم يَْرفَْع يََديْهِ إِال

 آيا نماز حضرت فرمود: 0 عبد اهللا بن مسعودحضرت  ترجمه:

�  رسول اهللا�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص
�
خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن ب تانرا براي وََسل

هيچ جا در ديگر در شروع نماز)، يكبار (در  بجزو  نماز خواند 0 مسعود
)١(كرد.ن يدينرفع نماز داخل 

    

بخاري  اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح   _�+
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو 

  
  �  _إطراف الُمسِْند المعتَِلي بأطراف المسَند الحنبليحدیث +�

�+ �_  �  

 (متوفي 6ر شافعي عالمه ابن حجرا  حديث شريف اين  _۸۷+

 »إطراف املُْسِند املعَتِيل بأطراف املسَند الحنبيل«خود در كتاب هـ ق)  852
  تخريج نموده است.

َص��  :ودٍ سعُ مَ  بنُ إ اَل حديث قَ 
ُ
 أ

َ
ال

َ
  أ

َ
� اهللاُ ل�ةَ رَُسوِل اِهللا َص

َ
 عَلَيْهِ ُكْم َصال

َم؟ 
�
� قَاَل: وََسل� فَ فََص

�
  .لٍ أو�  oِ  يهِ دَ يَ  عَ فَ رَ فَ .. .  َمر�ةً وَاِحَدةً لَمْ يَْرفَْع يََديْهِ إِال

                                                 
   ٩٤٦٨حدیث  ٧/١١٣ تحفة األرشاف �عرفة األطراف للمزی:   )١(
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 آيا نماز حضرت فرمود: 0 عبد اهللا بن مسعودحضرت  ترجمه:

يْهِ  اهللاُ  َص��  رسول اهللا
َ
مَ  عَل

�
خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن ب تانرا براي وََسل

هيچ جا در ديگر در يكبار در شروع نماز،  بجزو  نماز خواند 0 مسعود
)١(كرد.ن يدينرفع نماز  داخل

    

بخاري  اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح   _�+
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو 

  

  �  _دتر سعاشرح سِْف حدیث+�

�+ �_  �  

، عارف باهللا، شيخ ثة محدعالمامام را شريف  حديث اين  _۸۸+
كتاب  در هـ ق)1052(متوفى  6 يوِلَهشاه عبد الحق محدث د ،قمحقِّ

  نموده است. ذكر »رشح ِسْفر سعادت« خودمشهور 

كرد]  يدين: برداشت [دستها را يعني رفع 0گفت ابن مسعود و«
يْهِ  اهللاُ  َص�� رسول خدا 

َ
مَ  وَآِ�ِ  عَل

�
 َص�� ، ما نيز برداشتيم؛ و ترك كرد [رسول خدا وََسل

يْهِ  اهللاُ 
َ
مَ  وَآِ�ِ  عَل

�
.»]، ما نيز ترك كرديم را ينيدرفع  وََسل

 )٢(  

  
  �  _تَْیسِیرُ القاری شرح فارسی صحیح بخاری حدیث+�

�+ �_  �  

محدث ناقد كامل موالنا نور الدين  م ورا عالشريف  حديث اين  _۸۹+
دبن موالنا  يوِلَهعبد الحق محدث دهـ ق) در1073(متوفى  6 يوِلَه 

  نموده است. تخريج »ی صحیح بخاریتَیِْسیُر القاری رشح فارس«كتاب خود 

                                                 
   ٥٦٣٦حدیث  ٤/١٨٧ ملعتَِيل بأطراف املسنَد الحنبيل البن حجر:إطراف املُْسنِد ا   )١(
   ٦٦ص رشح ِسْفر سعادت:    )٢(
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�اٌد َقْن إبَْراهِيَْم  :امام اعظم نقل كرده«Oَ عَنَا �َقمََة َحد
ْ
ْسوَِد، َقنْ وَ َقْن َعل

َ ْ
 األ

مَ بن َمْسعوٍد رَِ�َ اُهللا عَنهُ  اهللاِ  َقبْدَ 
�
� اُهللا عَلَيِْه وََسل�� َص��rا �يَْرفَُع يََديْهِ ال 9ََن  ، أن

ِعنَد إ
ّ

لَوةِ إال � فَعُودُ فتِتَاِح الص
َ

 0... از عبد اهللا بن مسعودذَلB  لَِشيٍئ مِن ، عُم� ال
بر نمي داشت دو دست خود را مگر در نزد  هروايت است كه پيغمبر خدا 

آن برداشتن. (يعني  كرد مر هيچ حالي را از ود نميشروع كردن نماز، پستر ع
. »نمي كرد) يديننماز رفع در داخل ديگر در هيچ جاي 

)١(
  

 اينسند و  مي باشد. »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+
�  َقنْ  ةَ فَ يْ نِ حَ وْ بُ أ«تا باال  6 اعظم حديث شريف از حضرت امامOَ َمَ يْ اهِ رَ بْ إ نْ اد ق 

ْسوَدِ 
َ ْ
لي ترين سند حديث در دنيا عا »عَنهُ  اهللاُ  ِ�َ عوٍد رَ بن َمسْ  اهللاِ  َقبْدِ  َقنْ  َقْن األ

اصول  ثقات اند بلكه مطابقنه تنها همة راويان اين سند،  زيرامي باشد، 
و هم فقيه ترين مردم  )٢( .هو هم كثير المالزمتام الضبط اند هم حديث 

   زمان خود.

  
  �  _صحیح بخاریشیخ اWسVم بر شرح  حدیث+�

�+ �_  �  

 نبيرة شيخ عبد الحقرا شيخ االسالم، شريف  حديث اين  _90+
شرح فارسي خود بر صحيح بخاري شريف موسوم  در 6محدث دهلوي 

  تخريج نموده است. »رشح شیخ االسالم«به 

بر نمي داشت دو  ه به تحقيق آنحضرت :0حديث ابن مسعود«
ود نمي كرد به چيزي، يعني باز دست خود را مگر نزد افتتاح نماز، پستر ع

.»احدر وقتي ديگر غير افتتنمي كرد)  يدين(يعني رفع برنمي داشت 
 )٣(

  

                                                 
  باب اذا قام من الرکعتین ١/٢٥٤ تیسیر القاری رشح فارسی صحیح بخاری:   )١(
  ٢/٩١ تجلیات صفدر:   )٢(
  ١٠٩/ ٢: الجزء الثالث رشح شیخ االسالم:   )٣(
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 اين حديث شريف در صحت همپاية احاديث صحيح بخاري   _�+

  د.نشريف صحيح مي باشلم سصحيح مو 

  

  

  �  _جمع الفوائد حدیث+�

�+ �_  �  

عالمه محمد بن محمد مغربي مالكي را  شريف حديث اين  _۹۱+
 جمع الفوائد من جامع االصول و«ق) در كتاب خود  هـ 1094(متوفي  6

  تخريج نموده است. »ئدمجمع الزوا

َقمَة
ْ
َ (َعل

َ
r اهللا سعُ مَ  بنُ إا ) قَاَل �ةَ رَُسوِل اهللا ص

َ
َص�� لُكْم َصال

ُ
 أ

َ
ال

َ
وٍد يوًما: أ

 َمر�ةً وَاِحَدةً. ألصحاب الس|.
�

� ولَمْ يَْرفَْع يََديْهِ إِال�  عليه وسلم فََص
 عبد اهللا بنروايت مي كند كه حضرت  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:

�  پيغمبر خداآيا نماز حضرت  مود:روزي به ما فر 0 مسعود�مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص
�
را  وََسل

 بجزو  نماز خواند 0 خوانم؟ سپس حضرت عبد اهللا بن مسعودن تانبراي

)١(كرد.ن يدينرفع نماز هيچ جا در داخل ديگر در يكبار، 
    

 رياين حديث شريف در صحت همپاية احاديث صحيح بخا   _�+

  د.نشريف صحيح مي باشلم سصحيح مو 

  

  

  

                                                 
  کیفیة الصالة وارکانها ١٣٣٣حدیث  ١/٢٢١ صول ومجمع الزَّوائِد:جمع الفوائد من جامع األ    )١(
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���ت �� ا	 �� ����د  +
�ز ر�� ی��� ��� ��د 0�  _! دا � �

�+
 
�_  �  

  

  �  _ُمَوط�ای محمد حدیث+�

�+
 
�_  �  

 امام مجتهد محدث فقيه بال منازع امامرا  شريف حديث اين  _۹۲+

خود  »َوطَّایمُ «هـ ق) در 179(متوفى  6محمد بن حسن شَيباني حنفي 

   روايت نموده است.

ن�ُه 
َ
، َقْن إِبَْراِهيَم، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد ، ك عَنَا ُحَصْ�ُ ، َحد� ْخَ&َنَا ا%�ْورِي"

َ
ٌد ، أ ن�ُه قَاَل ُ+َم�

َ
، َقْن إِبَْراِهيَم، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد ، ك عَنَا ُحَصْ�ُ ، َحد� ْخَ&َنَا ا%�ْورِي"

َ
ٌد ، أ ن�ُه قَاَل ُ+َم�

َ
، َقْن إِبَْراِهيَم، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد ، ك عَنَا ُحَصْ�ُ ، َحد� ْخَ&َنَا ا%�ْورِي"

َ
ٌد ، أ ن�ُه قَاَل ُ+َم�

َ
، َقْن إِبَْراِهيَم، َعِن ابِْن َمْسُعوٍد ، ك عَنَا ُحَصْ�ُ ، َحد� ْخَ&َنَا ا%�ْورِي"

َ
ٌد ، أ قَاَل ُ+َم�

الةَ. الةَ.9ََن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا اْفتَتََح الص� الةَ.9ََن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا اْفتَتََح الص� الةَ.9ََن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا اْفتَتََح الص�         9ََن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا اْفتَتََح الص�
روايت مي كند كه حضرت عبد اهللا بن  6امام محمد  ترجمه:

    ))))١١١١((((.مي كرد و بس يدينفقط در شروع نماز رفع  0مسعود

بخاري  اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح   _�+

  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو 

  
  �  _َبهبن ابی َشْیا َصن�فُم حدیث+�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 هبيابوبكر ابن ابي شَرا امام شريف حديث اين   _۹۳+

  روايت »ألُْمَصنَّف«خود كتاب مشهور در  6 بخاريامام استاذ  )ق هـ235

                                                 
  باب افتتاح الصالة ١١٠حدیث  ٥٩ص  موطا محمد:   )١(
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  نموده است.

uِ َمعَْ�ٍ، َقْن إِبَْراِهيَم، َقْن َقبِْد اهللاِ، 
َ
عَنَا َوAِيٌع، َقْن ِمْسَعٍر، َقْن أ �ن�ُه 9ََن «َحد

َ
ك

 يَْرَفُعُهَما
َ

و�ِل َما يَْستَْفتُِح، عُم� ال
َ
  ».يَْرَفُع يََديِْه oِ أ

روايت مي كند كه حضرت عبد  6 ابراهيم نَخَعي امام ترجمه:
در مي كرد و بعد از آن  يدينفقط در شروع نماز رفع  0اهللا بن مسعود

)١(نمي كرد.  يدينداخل نماز رفع هيج جاي ديگر در 
    

  مي باشد. »حديث صحيح« ،اين حديث شريف   _�+

                                                 
لَوات، َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبِ�ٍَة ثُمَّ َال  ٢٤٤٣حدیث  ١/٢١٣ مصنف ابن ابی شیبة:   )١( كِتَاُب الصَّ

  يَُعودُ 



 

  

            ������م ا��� وا��م اوزا ��م ا��� وا��م اوزا ��م ا��� وا��م اوزا ��م ا��� وا��م اوزا اااا�
	ت �
	ت �
	ت �
	ت     ������������������������
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   _ ا��م ا��� و ا��م اوزا�� 
	�ت ��ۀ ��� +
�+ �_  �  

  
  �  _سَند امام اعظمُمحدیث +�

�+ �_  �  

 ت شدهيارو »ُمْسنَد امام اعظم«در كتاب شريف حديث اين   _۹۴+

  هجري قمري از دنيا رحلت نمود. 150حضرت امام اعظم در سال  است.

وْزَاِ�� ِ� إ
َ ْ
بُو َحنِيفََة وَاأل

َ
� َحنِيفَةَ: مَا ْجتَمََع أِ

َ
وْزَاِ�� ِأل

َ ْ
َن!اِطَ# بِمَك!ةَ، فََقاَل األ

ْ
دَاِر ا%

 
َ
بُو َحنِيفَةَ: ِأل

َ
ةِ ِعنَْد الر�كُوِع وَِعنَْد الر!فِْع مِنْهُ؟ فَقَاَل أ

َ
ال يِْديَُكمْ ِ� الص!

َ
 تَرْفَعُوَن أ

َ
ُكمْ ال

ُ
ن!هُ بَال

َ
 ْجِل ك

، وَقَْد َحد!ثEَِ  اهللاُ D!  َص لَْم يَِصح! َقْن رَُسوِل اهللاِ   يَِصح�
َ

ءٌ، قَاَل: كَيَْف ال ْKَ عَلَيِْه وََسل!َم فِيِه 
، َقْن َسالٍِم،  نِيهِ، َقْن رَُسوِل اهللاِ َصD! اهللاُ الز�هْرِي�

َ
ن!هُ Uََن يَرْفَُع يََديْهِ إِذَا افْتَتََح « عَلَيْهِ وََسل!مَ: َقْن أ

َ
ك

ةَ، وَِعنَْد الر� 
َ

ال بُو َحنِيفَةَ: َحد!عَنَا Vَ!ادٌ، َقْن إِبْرَاهِيمَ، َقْن ». ُكوِع، وَِعنَْد الر!فِْع مِنْهُ الص!
َ
ُ أ

َ
X فَقَاَل

ْسوَدِ، عَِن ابِْن مَْسعُودٍ: 
َ ْ
قَمَةَ وَاأل

ْ
ن! رَُسوَل اهللاِ َصD! اهللاُ «عَل

َ
 ِعنَْد  أ

!
 يَرْفَُع يََديْهِ إِال

َ
عَلَيْهِ وََسل!مَ Uََن ال

ةِ، وَ افْ 
َ

ال ءٌ مِْن ذَلَِك تِتَاِح الص! ْKَ ُفَعُود 
َ

َح̂دثَُك عَِن الز�هْرِ̂ي، َقْن َسالٍِم، َقْن »ال
ُ
: أ وْزَاِ��

َ ْ
، فَقَاَل األ

فْقََه مَِن الز�هْ 
َ
بُو َحنِيفَةَ: Uََن Vَ!اٌد أ

َ
ُ أ

َ
X ادٌ، َقْن إِبْرَاهِيمَ! فََقاَل!Vَ Eَِث نِيهِ، وَيَقُوُل: َحد!

َ
رِ̂ي، وaَََن أ

فِقْهِ، وdَِْن Uَنَْت ِالبِْن ُقمََر ُصحْ 
ْ
يَْس بُِدوِن ابِْن ُقمََر ِ� ال

َ
قَمَُة ل

ْ
فْقَهُ مِْن َسالٍِم، وَعَل

َ
وْ إِبْرَاهِيُم أ

َ
بَةٌ، أ

 ُ
َ

X ُْسوَد
َ ْ
ُ فَْضُل ُصْحبَةٍ، فَاأل

َ
X ِوََقبُْد اهللا ،ٌiِهُوَ َقبُْد اهللاِ   فَْضٌل كَث 

َ ْ
.، فََسَكَت األ   وْزَاِ��

امام حضرت روايت مي كند كه  6 بن عيينَهيان امام سفْ ترجمه:
در بازار گندم فروشان مكة مكرمه  6زاعي و امام اَو 6 ابوحنيفهاعظم 

يدر مجلسي باهم يكجا شدند. امام اَوگفت: چرا شما اهل عراق در  6 زاع
اين  فرمود: زيرا در 6 امام اعظمحضرت كنيد؟  وقت ركوع رفع يدين نمي
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 عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! مورد هيچ حديث صحيحِ (بال معارض) از حضرت رسول اهللا 

گفت: چگونه ثابت نيست در حالي كه  6 اَوزاعيثابت نيست. امام  وََسل!مَ 
ه6 رِيز روايت مي  5و او از حضرت عبد اهللا بن عمر 6 ماز سال

در شروع نماز و در وقت رفتن  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! كند كه حضرت رسول خدا 
  به ركوع و برخاستن از ركوع، رفع يدين مي كردند. 

از حضرت  او و 6 نَخَعي ابراهيم از 6 حماد فرمود: 6 اعظم امام
ايشان از حضرت عبد اهللا بن هر دوي و  6 سوداَحضرت و  6 علْقَمه
 عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! ضرت رسول خدا حديث بيان كردند كه بي شك ح 0 مسعود

در هيچ جاي ديگر بجز آن در شروع نماز رفع يدين مي كردند و  تنها وََسل!مَ 
  نماز رفع يدين نمي كردند. در داخل 

حديث  5م از ابن عمرگفت: من از زهرِي از سال 6 اَوزاعيامام 
براهيم نَخَعي حديث مي را روايت مي كنم و شما در مقابل آن از حماد از ا

از نَخَعي فرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 آوريد؟ امام اعظم
اگرچه در فضل صحابيت  5م فقيه تر بود و حضرت عبد اهللا بن عمرسال

فضيلت بزرگ و بسيار  سوداَو  در فقه از او كمتر نبود، علْقَمهافضل است 
 0حضرت عبد اهللا بن مسعود 0 بن مسعودداراست، و حضرت عبد اهللا

 .الجواب ماندخاموش و  ،ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعياست. امام 
)١(

   

  

  بعضي نكات اين حديث شريف:

+�_  در اين روايت نمايان گردانيده  6دنا حضرت امام اعظم سي
اين حديث شريف آنست كه هر روايت كنندة  كه حسن و خوبي سنداست 

مردم زمان خود بود. و  »فقيه ترين«در عصر خود بلكه  »اءهقَفُ«ها از نه تنآن 
 َمْن يُرِِد اهللاُ قه و فُقَهاء مي فرمايد: دربارة ف وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! حضرت رسول اهللا 

                                                 
  کتاب الصالة ١٨حدیث  مسند ابی حنیفة للحصکفی:  (١)
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در ي كند، او را ئهر كسي كه خداوند بخواهد با او نيكو .بِِه َخiًْا فَُف̂قهُْه ِ� اl̂يِن 
 .مي سازدفقيه ن دي

)١(
در ترجيح حديثي كه هر يك از راويان سند آن لذا  

ست. حق اينست كه ني يجاي شك يچمردم عصر خود باشد ه »فقيه ترين«
مردم عصر  »ترين فقيه«ما هيچ حديثي ندارند كه هر راوي آن  مخالفين

  خود باشد. 

است و خير اسالم از خير القرون  گانراويان اين حديث هم  _�+
خير القرون اسالم در احاديث مردم بودن صحابه و تابعين و تبع تابعين يعني 

ِينَ  عُم!  قَْرqِ، َخiُُْكمْ شريف منصوص است. 
!

rِينَ  عُم!  يَلُوغَهُمْ، ا
!

r٢(  .يَلُوغَهُمْ  ا(  

كوفيان بر  تماميهمة راويان اين حديث شريف كوفي اند و   _�+
 6 دارند، چنانچه امام ترمذي تفاقنماز ا متروك بودن رفع يدين در داخل

هِْل الُكوفَةِ مي نويسد: 
َ
اين متروك بودن رفع يدين،  .وَُهَو قَوُْل ُسْفيَاَن اt!وْرِ̂ي، وَأ

     )٣( .استو همة اهل كوفه  6 ن ثوريسفْيامذهب امام 

رفع  (متروك بودنين امي نويسد:  6 يوِنَكْموالنا عبد الحي لَو 
ن بن متي و سحامام وري، سفيان ثَامام امام اعظم، حضرت مذهب  ،)يدين

      )٤( .تمامي متقدمين و متأخرين فقهاي كوفه است

 كسانييعني تمام  ،اين حديث شريف مسلسل بالعمل نيز است  _�+
   .بودندنيز مل ابر آن ع يت مي كنندرواكه آن را 

 ،شروع نمازبعد از  0 چنانچه حضرت عبد اهللا بن مسعود  _�+
       )٥( .ديگر رفع يدين نمي كرد

                                                 
ينِ   ٧١حدیث  ١/٢٥ صحیح البخاری:  (١) ُ بِِه َخ3ًْا يَُفقِّهُْه ِيف الدِّ    كِتَاُب الِعلِْم، بَاٌب: َمْن يُرِِد هللاَّ
هَ   ٢٦٥١حدیث  ٣/١٧١صحیح البخاری:   )٢(   ادَاِت؛ بَاٌب: الَ يَْشهَُد َعَىل َشهَادَِة َجوٍْر إِذَا أُْشِهدَ كِتَاُب الشَّ
الَِة، باب ما جاء أن النبي صىل هللا عليه وسلم R يرفع  ٢٥٧حدیث  ١/٣٤٣ جامع الرتمذی:  )٣( أَبْوَاُب الصَّ

    إال يف أول مرة، چاپ بشار
  ٩١ص  التعلیق املَُمجَّد:  )٤(
 ٢٤٤٣حدیث  ١/٢١٣ مصنف ابن ابی شیبة: |   باب افتتاح الصالة ١١٠حدیث  ٥٩ص  موطا محمد:  )٥(

لَوات، َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْب3ٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ    كِتَاُب الصَّ
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+�_  دحضرت اَسه 6 ولْقَمن نمي كردند 6 و عيدنيز رفع ي.
)١(

   

ديگر  ،ع نمازونيز بعد از شر 6 حضرت امام ابراهيم نَخَعي  _�+
 .رفع يدين نمي كرد

)٢(
   

نيز در  6امام ابوحنيفه حضرت و  6مام حماد حضرت ا  _�+
      )٣( .نماز رفع يدين نمي كردند داخل

  

  :داخل نمازبا هر تكبيرِ  يدينرفع  يمنسوخ

بعد از اين  ،در داخل نماز يديندر مورد رفع  6 اَوزاعيامام   _�+
جواب اين سوال را در كتاب خود  6 امام بخاري ؟چه مي گفتمناظره 

و!ُل كه  گفتي در اين باره م 6 اَوزاعيامام چنين مي آورد كه 
َ ْ
ْمُر األ

َ ْ
، ذَلَِك األ

(و  بوداز افعال ادوار ابتدائي اسالم  هاي داخل نماز با هر تكبير يدينرفع 
      )٤( .)مي باشدمنسوخ همه حاال 

واقع  نمازاز نماز در خارج آغاز  ةكبير تحريمو بايد دانست كه ت  _�+
قرار  ها در داخل نماز نيديو ساير رفع ، استشرط نماز و همچنين مي باشد 

از افعال ادوار ابتدائي را ركوع هاي  يدينرفع  6 اَوزاعيامام  و لذا ،دارند
  .اسالم (و لذا متروك و منسوخ) مي دانَد

  

   :سند اين حديث شريف

وِ سند   _�+
َ
َقمََة (أ

ْ
بُو َحنِيَفَة َقْن Vَ!اٌد َقْن إبْرَاهِيَم َقْن َعل

َ
ْسوَدِ) َقْن  أ

َ ْ
األ

اعلي ترين سند حديث در دنيا  ، عَلَيْهِ وََسل!مَ وٍد عَِن اwِ!x^ َصD! اهللاُ  بِْن َمْسعُ بِْد اهللاِ قَ 
  هم تام الضبط اندمطابق اصول حديث همة راويان اين سند،  مي باشد، زيرا

                                                 
  ودُ َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْب3ٍَِة ثُمَّ َال يَعُ   ٢٤٥٣حدیث  ١/٢١٤ مصنف ابن ابی شیبة:  (١)
   َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْب3ٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ   ٢٤٤٥حدیث  ١/٢١٣ مصنف ابن ابی شیبة:  )٢(
َالِة، َورَفْعِ اْألَيِْدي...  ٧٣حدیث  ١/١٢٦ کتاب اآلثار:  )٣(    بَاُب افْتِتَاحِ الصَّ
  ١٠٤حدیث  ٧٣ صالبخاری، قرة العینین برفع اليََديْن فی الصالة:   )٤(
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)١(ه و هم كثير المالزم
  مردم زمان خود. »ترين فقيه«و هم  

الرحمن  حبيبموالنا شيخ  هند حضرتكبير  دثقق و محمح   _�+
   :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي

ُهْم ثَِقاٌت. َحنِيَْفةَ ُد أِبْ َسنَ وَ 
�
{ُ ُ

ُ
Xرَِجا   

 .ثقات هستند 6همة راويان سند امام اعظم  ترجمه:
)٢(

  

اين حديث سند و است،  »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+
َقْن  مَ يْ اهِ رَ بْ إ نْ اد قَ Vَ!  َقنْ  ةَ فَ يْ نِ حَ وْ بُ أ«تا باال  6 اعظم شريف از حضرت امام

ْسوَِد، 
َ ْ
لي ترين سند حديث در دنيا عا ،»عَنهُ  اهللاُ  ِ|َ عوٍد رَ بن َمسْ  اهللاِ َقْن َقبِْد األ

اصول  ثقات اند بلكه مطابقنه تنها همة راويان اين سند،  مي باشد، زيرا
و هم فقيه ترين مردم زمان  همالزمو هم كثير التام الضبط اند هم حديث 

   خود.

  

  �  _َفَةحَنِْی َظمِ أِبْیأْعإمَامِ اْلَند اْلُمْسحدیث +�

�+ �_  �  

 وث شيخ أبمام حافظ فقيه عالمة محدارا  حديث شريف اين  _95+
َماِم نَُد اإلْ ُمسْ «در  )ق هـ 340 (متوفى يمحمد عبد اهللا بن يعقوب حارث بخار

  تخريج نموده است. »َفةَ نِیْ حَ  ظَِم أبِیْ عْ األْ 

انَْن  فيانَ عُت سُ مِ سَ حدثنا �مد بن زياد الراز�، حدثنا سليمان ابن الشاذكو{، قال 
ِب َحنِيَفَة: َما إ: وُل قُ ُقيَيْنَةَ فَ 

َ
وْزَاِ�� أل

َ ْ
َن!اِطَ# بِمَك!َة فََقاَل األ

ْ
وْزَاِ�^ ِ� دَارِ ا%

َ ْ
بُو َحنِيفَةَ وَاأل

َ
ْجتَمَعَ أ

ن!هُ بَ 
َ
ْجِل ك

َ
بُو َحنِيَفَة: ِأل

َ
 تَْرفَعُوَن ِعنَْد الر�ُكوِع وَالر!فْعُ ِمنْهُ، فََقاَل أ

َ
ُكمْ ال

ُ
لَمْ يَِصح! َقْن رَُسوِل اهللاِ  ال

ثEَِ الز�هْرِي� َقْن َسالٍِم قَ َصD! اهللاُ  ءٌ. فََقاَل: َكيَْف لَْم يَِصح! وَقَْد َحد! ْKَ ِنِيهِ  عَلَيِْه وََسل!َم فِيه
َ
ْن أ

ن! رَُسوَل اهللاِ َصD! اهللاُ «
َ
ةَ وَِعنَْد الر�ُكوِع وَِعنَْد الر!فِْع أ

َ
ال  عَلَيْهِ وََسل!َم Uََن يَْرفَُع يََديْهِ إذَا افْتَتََح الص!

                                                 
  ٢/٩١تجلیات صفدر:   (١)
  ٢٧ص  تحقیق مسئلۀ رفع يََديْن:  )٢(
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َقمَةَ ». ِمنْهُ 
ْ
عَنَا Vَ!ادٌ َقْن إبْرَاهِيَم َقْن عَل بُو َحنِيَفةَ: َحد!

َ
ْسوَدُ قَ  فََقاَل أ

َ ْ
مَْسعُودٍ   بِْن ْن َقبِْد اهللاِ وَاأل

ن! رَُسوَل اهللاِ َصD! اهللاُ «
َ
ٍء أ  فَعُودُ لَِ�ْ

َ
ةِ عُم! ال

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص!

!
 يَْرفَُع يََديْهِ إال

َ
 عَلَيْهِ وََسل!مَ Uََن ال

َح̂دثَُك َقْن الز�هْرِ̂ي َقْن َسالِمٍ ». مِْن ذَلَِك 
ُ
: أ وْزَاِ��

َ ْ
ثVَ Eَِ!ادٌ َقـْن  فََقاَل األ نِيهِ وَيَُقوُل َحد!

َ
َقْن أ

فَْقهَ مِْن َسالٍِم، وَ 
َ
فْقَهَ مِْن الز�هْرِ̂ي، وaَََن إبْرَاهِيُم أ

َ
بُو َحنِيفَةَ: Uََن Vَ!ادٌ أ

َ
يَْس إبْرَاهِيمَ؟ فََقاَل أ

َ
َقمَُة ل

ْ
عَل

فِقِْه، وdَِْن Uَنَْت ِالبِْن 
ْ
ُ فَْضٌل  بُِدوٍن مِْن ابِْن ُقمََر ِ� ال

َ
X ُْسوَد

َ ْ
ُ فَْضُل ُصْحبٍَة فَاأل

َ
Xَُقمََر ُصْحبٌَة و

. وْزَاِ��
َ ْ
  َكثiٌِ، وََقبُْد اهللا!ِ َقبُْد اهللا!ِ. فََسَكَت األ

امام حضرت روايت مي كند كه  6 بن عيينَهيان امام سفْ ترجمه:
مكرمه  در بازار گندم فروشان مكة 6زاعي و امام اَو 6 ابوحنيفهاعظم 

يدر مجلسي باهم يكجا شدند. امام اَوگفت: چرا شما در وقت  6 زاع
 6 امام اعظمحضرت كنيد؟  رفع يدين نميو برخاستن از ركوع ركوع 

اين مورد هيچ حديث صحيحِ (بال معارض) از حضرت رسول  فرمود: زيرا در
گفت: چگونه ثابت نيست  6 ياَوزاعثابت نيست. امام  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! اهللا 

ه6 رِيدر حالي كه ز 5و او از حضرت عبد اهللا بن عمر 6 ماز سال 
در شروع نماز و در  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! روايت مي كند كه حضرت رسول خدا 

  وقت رفتن به ركوع و برخاستن از ركوع، رفع يدين مي كردند. 

از حضرت  او و 6 نَخَعي ابراهيم از 6 حماد فرمود: 6 اعظم امام
ايشان از حضرت عبد اهللا بن هر دوي و  6 سوداَحضرت و  6 علْقَمه
 عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! حديث بيان كردند كه بي شك حضرت رسول خدا  0 مسعود

در هيچ جاي ديگر بجز آن در شروع نماز رفع يدين مي كردند و  تنها وََسل!مَ 
  يدين نمي كردند. نماز رفع در داخل 

حديث  5م از ابن عمرگفت: من از زهرِي از سال 6 اَوزاعيامام 
را روايت مي كنم و شما در مقابل آن از حماد از ابراهيم نَخَعي حديث مي 

از نَخَعي فرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 آوريد؟ امام اعظم
اگرچه در فضل صحابيت  5بد اهللا بن عمرم فقيه تر بود و حضرت عسال
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فضيلت بزرگ و بسيار  سوداَدر فقه از او كمتر نبود، و  علْقَمهافضل است، 
 0حضرت عبد اهللا بن مسعود 0داراست، و حضرت عبد اهللا بن مسعود

 .الجواب ماندخاموش و  ،ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعياست. امام 
)١(

   

اين حديث سند و است،  »ديث صحيحح« ،اين حديث شريف  _�+
َقْن Vَ!اد َقْن إبَْراهِيَْم  َقنْ  ةَ فَ يْ نِ حَ وْ بُ أ«تا باال  6 اعظم شريف از حضرت امام

ْسوَدِ، 
َ ْ
لي ترين سند حديث در دنيا مي عا ،»بن مَْسعودٍ رَِ|َ اُهللا عَنهُ  اهللاِ َقْن َقبِْد األ

د بلكه مطابق اصول حديث نه تنها ثقات انهمة راويان اين سند،  باشد، زيرا
   .و هم فقيه ترين مردم زمان خود ههم تام الضبط اند و هم كثير المالزم

  

  �  _سیبسوط امام َسَرْخمحدیث +�

�+ �_  �  

محمد  6 سيخْرَس األئمة شمسمام ارا  حديث شريف اين  _96+
بن احمد بن ابي ساملبسوط« كتاب مشهور خود در )ق هـ483 متوفى(ل ه« 

  نموده است. تخريج

ةِ  وَِ� 
َ
ل
َ
مَْسأ

ْ
وْزَاِ�!  فَإِن!  ِحَ�يَةٌ، ال

َ ْ
ِ�َ  األ

َ
بَا ل

َ
مَْسِجدِ  ِ�  اهللاُ  رVََِهُمُ  َحنِيفَةَ  أ

ْ
َرَامِ  ال

ْ
 فَقَاَل  ا%

هْلِ  بَاُل  َما
َ
عِرَاقِ  أ

ْ
  ال

َ
يِْدفَهُمْ  يَرْفَعُونَ  ال

َ
ِس  رَفْعِ  وَِعنْدَ  الر�كُوِع  ِعنْدَ  أ

ْ
ثEَِ  وَقَدْ  ِع،الر�كُو مِنْ  الر!أ  َحد!

  اهللاُ  رَِ�َ  ُقمَرَ  ابْنِ  َقنْ  َسالِمٍ  َقنْ  الز�هْرِي� 
َ

ن! «: َقنْهُمْ  يَعَا�
َ
 Uَنَ  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD!  اwِ!x!  أ

ِس  رَفْعِ  وَِعنْدَ  الر�كُوِع  ِعنْدَ  يََديْهِ  يَرْفَعُ 
ْ
بُو فَقَاَل  ، »الر�كُوِع  مِنْ  الر!أ

َ
ثEَِ  اهللاُ  َة رVََِهُ َحنِيفَ  أ  َحد!

َ
 يَعَا�

قَمَةَ  َقنْ  اx!َخِ�̂  إبْرَاهِيمَ  َقنْ  Vَ!ادٌ 
ْ
ن! «: َقنْهُ  اهللاُ  رَِ�َ  مَْسعُودٍ  بْنِ  اهللاِ  َقبْدِ  َقنْ  عَل

َ
 َصD!  اwِ!x!  أ

ِْحرَاِم، تَْكبiَِةِ  ِعنْدَ  يََديْهِ  يَرْفَعُ  Uَنَ  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ 
ْ

  م! عُ  اإل
َ

وْزَاِ��  فَقَاَل  .»فَعُودُ  ال
َ ْ
�  مِنْ  عََجبًا األِ

َ
 أ

َح̂دثُهُ  َحنِيفَةَ 
ُ
قَمَةَ  َقنْ  إبْرَاهِيمَ  َقنْ  Vَ!ادٍ  ِ�َِديِث  ُ�َ̂دثEُِ  وَهُوَ  َسالِمٍ  َقنْ  الز�هْرِي̂  ِ�َِديِث  أ

ْ
 عَل

بُو فَقَاَل  .إْسنَادِهِ  بِعُلُو̂  َحِديثَهُ  فَرَج!حَ 
َ
م!ا َحنِيفَةَ  أ

َ
فْقَهَ  فََ�نَ  Vَ!ادٌ  أ

َ
م!ا الز�هْرِي̂  مِنْ  أ

َ
 فََ�نَ  إبْرَاهِيمُ  وَأ

فْقَهَ 
َ
  َسالِمٍ  مِنْ  أ

َ
ُت  َقنْهُ  اهللاُ  رَِ�َ  ُقمَرَ  ابْنِ  َسبْقُ  وَلَوْال

ْ
قُل

َ
ن!  ل

َ
قَمَةَ  بِأ

ْ
فْقَهُ  عَل

َ
م!ا مِنْهُ  أ

َ
  اهللاِ  َقبْدُ  وَأ

                                                 
   ٧٧٨حدیث  ٤٨٦و  ٤٨٥و  ١/٤٨٤مسند اإلمام األعظم أq حنيفة بروایة الحارثی:   (١)
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َمْذَهُب؛ وَُهوَ  رُوَاتِهِ  فِقْهِ بِ  هُ َحِديثَ  حَ ج! فَرَ  )،اهللاِ  َقبْدُ (
ْ
ن!  ال

َ
ِْجيحَ  ِأل هِ  ال	�

ْ
  الر�وَاةِ  بِفِق

َ
ادِ. بِعُلُو�  ال

َ
ن
ْ
ِس

ْ
  اإل

 در 6 ابوحنيفهاعظم امام حضرت  با 6 زاعيامام اَو ترجمه:
در مجلسي باهم يكجا نزديك) مسجد الحرام شريف  ،(بازار گندم فروشان

يشدند. امام اَوو در ركوع رفتن به ا اهل عراق در وقت گفت: چر 6 زاع
از  6 رِيزه، در حالي كه دنكن رفع يدين نميوقت سربلند كردن از ركوع 

حضرت  د كهرروايت كبرايم  5و او از حضرت عبد اهللا بن عمر 6 مسال
ركوع و برخاستن از در شروع نماز و در وقت  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! رسول خدا 

  .ع يدين مي كردندرف ركوع

 6 نَخَعي ابراهيم از 6 فرمود: زيرا حماد 6 امام اعظمحضرت  

ديث برايم ح 0 مسعود بن اهللا عبد حضرت از او و 6 از حضرت علْقَمه او و
در شروع  تنها وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! بيان كرد كه بي شك حضرت رسول خدا 

نماز رفع در داخل در هيچ جاي ديگر ز آن بجنماز رفع يدين مي كردند و 
  يدين نمي كردند. 

از زهرِي براي شما من اينكار عجيب است، گفت:  6 اَوزاعيامام 
اد از  5م از ابن عمراز سالمحديث را روايت مي كنم و شما در مقابل از ح

  ابراهيم نَخَعي حديث مي آوريد؟ 

  ايت را مدار ترجيح قرار داد. رو علُو اسناد 6 اَوزاعيامام 

از نَخَعي فرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 مام اعظما
م فقيه تر بود و اگرسال نمي  5حضرت عبد اهللا بن عمرت فضل صحابي
 0بود، و حضرت عبد اهللا بن مسعودتر از او  هيفق علْقَمهمي گفتم كه ، بود

 ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعيامام (است.  0مسعود حضرت عبد اهللا بن

 .)الجواب ماندخاموش و 
)١(

   

                                                 
  کیفیة الدخول فی الصالة ١/١٤ املبسوط للرسخسی:  (١)
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 »راويان يه بودنفق«مدار ترجيح حديث را  6 مام اعظما حضرت
زيرا  ،اهل سنَّت و جماعت احناف مي باشدمذهب آن قرار دارد، و همين 

است نه  »راويان بودن هيفق« ،مدار ترجيح دادن يك حديث بر حديث ديگر
لُوآن سند ع.  

  

  �  _َفَةحَنِْی َظمِ أِبْیأْعإَمامِ اْلاْلناقب محدیث +�

�+ �_  �  

موفّق  ،ثمام حافظ فقيه عالمة محدارا  حديث شريف اين  _۹۷+
 در )ق هـ 568 فىهـ متو 484ولد (مت 6بن احمد مكي خطيب خوارزم 

  تخريج نموده است. »َفةَ َحنِیْ  ظَِم أبِیْ عْ َماِم األْ اإلْ  نَاقُب مَ « كتاب بزرگ خود

ـا إ ِب َحنِيَفَة: َم
َ
وْزَاِ�� أل

َ ْ
َن!اِطَ# بِمَك!َة فََقاَل األ

ْ
وْزَاِ�^ ِ� دَاِر ا%

َ ْ
بُو َحنِيَفَة وَاأل

َ
ْجتَمََع أ

ن!هُ لَمْ يَ 
َ
ْجِل ك

َ
بُو َحنِيَفَة: ِأل

َ
 تَْرفَعُوَن ِعنَْد الر�ُكوِع وَالر!فْعُ ِمنْهُ، فََقاَل أ

َ
ُكمْ ال

ُ
ِصح! َقْن رَُسوِل اهللاِ بَال

 
َ
ثEَِ الز�هْرِي� َقْن َسالٍِم َقْن أ ءٌ. فََقاَل: َكيَْف لَْم يَِصح! وَقَْد َحد! ْKَ ِاُهللا عَلَيِْه وََسل!َم فِيه !Dنِيهِ َص

» 
َ

ال ن! رَُسوَل اهللاِ َصD! اُهللا عَلَيْهِ وََسل!َم Uََن يَْرفَُع يََديْهِ إذَا افْتَتََح الص!
َ
ةَ وَِعنَْد الر�ُكوِع وَِعنَْد الر!فِْع أ

ْسوَدُ َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن مَْسعُودٍ ». ِمنْهُ 
َ ْ
َقمََة وَاأل

ْ
عَنَا Vَ!ادٌ َقْن إبْرَاهِيَم َقْن عَل بُو َحنِيَفةَ: َحد!

َ
فََقاَل أ

 يَْرفَُع يََديْ «
َ

ن! رَُسوَل اهللاِ َصD! اُهللا عَلَيْهِ وََسل!مَ Uََن ال
َ
ٍء أ  فَعُودُ لَِ�ْ

َ
ةِ عُم! ال

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص!

!
هِ إال

ثVَ Eَِ!ادٌ َقـْن ». مِْن ذَلَِك  نِيهِ وَيَُقوُل َحد!
َ
َح̂دثَُك َقْن الز�هْرِ̂ي َقْن َسالٍِم َقْن أ

ُ
: أ وْزَاِ��

َ ْ
فََقاَل األ

فْقَهَ 
َ
بُو َحنِيفَةَ: Uََن Vَ!ادٌ أ

َ
يَْس  إبْرَاهِيمَ؟ فََقاَل أ

َ
َقمَُة ل

ْ
فَْقهَ مِْن َسالٍِم، وَعَل

َ
مِْن الز�هْرِ̂ي، وaَََن إبْرَاهِيُم أ

 ُ
َ

X ُْسوَد
َ ْ
ُ فَْضُل ُصْحبٍَة فَاأل

َ
Xَنَْت ِالبِْن ُقمََر ُصْحبٌَة وUَ ِْنdَفِقِْه، و

ْ
فَْضٌل  بُِدوٍن مِْن ابِْن ُقمََر ِ� ال

.. فََسكَ َكثiٌِ، وََقبُْد اهللاِ َقبُْد اهللاِ  وْزَاِ��
َ ْ
  َت األ

و امام  6 ابوحنيفهاعظم امام حضرت كه است روايت  ترجمه:
ياَومجلسي باهم يكجا شدند.  مه درمكرّ در بازار گندم فروشان مكة 6 زاع

يامام اَوشدن از ركوع و باالگفت: شما اهل عراق در وقت ركوع  6 زاع 

اين مورد  : زيرا درفرمود 6 امام اعظمحضرت كنيد؟  نمي رفع يدينچرا 
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 وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! هيچ حديث صحيحِ (بال معارض) از حضرت رسول اهللا 

 رِيگفت: چگونه ثابت نيست در حالي كه زه 6 اَوزاعيثابت نيست. امام 

6 روايت مي كند كه  5و او از حضرت عبد اهللا بن عمر 6 ماز سال
در شروع نماز و در وقت رفتن به ركوع  وََسل!مَ  هِ عَلَيْ  اهللاُ  َصD! حضرت رسول خدا 

 6 حماد فرمود: 6 اعظم و برخاستن از ركوع، رفع يدين مي كردند. امام

هر و  6 سوداَحضرت و  6 از حضرت علْقَمه او و 6 نَخَعي ابراهيم از
كه بي  حديث بيان كردند 0 ايشان از حضرت عبد اهللا بن مسعوددوي 

در شروع نماز رفع يدين مي  تنها وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! ل خدا شك حضرت رسو
نماز رفع يدين نمي كردند. در داخل  يدر هيچ جاي ديگربجز آن كردند و 

حديث را  5م از ابن عمرگفت: من از زهرِي از سال 6 اَوزاعيامام 
عي حديث مي آوريد؟ روايت مي كنم و شما در مقابل از حماد از ابراهيم نَخَ

م از سالنَخَعي فرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 امام اعظم
 برتراگرچه در فضل صحابيت  5فقيه تر بود و حضرت عبد اهللا بن عمر

فضيلت بزرگ و بسيار داراست،  أسوددر فقه از او كمتر نبود، و  علْقَمهاست، 
است.  0حضرت عبد اهللا بن مسعود 0و حضرت عبد اهللا بن مسعود

 .الجواب ماندخاموش و ، ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعيامام 
)١(

  

  

  �  _العنایة حدیث+�

�+ �_  �  
امام فقيه محدث عالمه اكمل الدين را  شريفحديث اين   _۹۸+

  نموده.تخريج  »العنایة«در كتاب مشهور خود  هـ) 786(متوفى  6 بابرتي

ن! 
َ
ْوزَ  أ

َ ْ
ِ�َ  اِ�! األ

َ
بَا ل

َ
َمْسِجدِ  ِ�  اهللاُ  رVََُِهَما َحنِيَفةَ  أ

ْ
ََرامِ  ال

ْ
ْهلِ  بَاُل  َما: َفَقاَل  ا%

َ
  أ

                                                 
مع االَْوزاِعی فی مسألة مناظرة االمام  ١٣١و  ١/١٣٠ مناقب االمام االعظم ابی حنیفة للموفق املکی:  (١)

  رفع اليََديْن سوی تکبیرة االفتتاح
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ِعرَاقِ 
ْ
  ال

َ
يِْدفَُهمْ  يَْرفَعُونَ  ال

َ
ِس  رَفْعِ  وَِعنْدَ  الر�ُكوِع  ِعنْدَ  أ

ْ
ثEَِ  وَقَدْ  ِمنْهُ  الر!أ  َقنْ  الز�ْهرِي�  َحد!

  ُقمَرَ  ابْنِ  َقنْ  َسالِمٍ 
َ
ةُ  َعلَيْهِ  ن!هُ ك

َ
ال مُ  الص!

َ
ال بُو فََقاَل  ُهَما، ِعنْدَ  يََديْهِ  يَْرفَعُ  Uَنَ  وَالس!

َ
: َحنِيَفةَ  أ

 Eَِث َقمَةَ  َقنْ  إبْرَاهِيمَ  َقنْ  Vَ!ادٌ  َحد!
ْ
ن! « َقنُْهمْ  اهللاُ  رَِ�َ  َمْسعُودٍ  بْنِ  اهللاِ  َقبْدِ  َقنْ  َعل

َ
 أ

 !wِ!xا  !Dنَ  مَ وََسل!  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصUَ  ُةِ  ِعنْدَ  يََديْهِ  يَْرفَعiَِعُم!  اِالفْتِتَاِح  تَْكب  
َ

 فََقاَل  »فَُعودُ  ال
ْوزَاِ�� 

َ ْ
�  ِمنْ  عََجبًا :األِ

َ
َح̂دثُهُ  َحنِيَفةَ  أ

ُ
 ِ�َِديِث  ُ�َ̂دثEُِ  وَُهوَ  َسالِمٍ  َقنْ  الز�ْهرِي̂  ِ�َِديِث  أ

حَ  إبَْراهِيَم، َقنْ  Vَ!ادٍ  بُو فََقاَل . إْسنَاِدهِ  بِعُلُو̂  َحِديثَهُ  فَرَج!
َ
م!ا: َحنِيَفةَ  أ

َ
فَْقهَ  فََ�نَ  Vَ!ادٌ  أ

َ
 مِنْ  أ

فَْقهَ  Uَنَ  وdَِبَْراهِيمُ  الز�ْهرِ̂ي،
َ
  َسالٍِم، مِنْ  أ

َ
ت ُقَمرَ  ابْنِ  َسبْقُ  َولَوْال

ْ
ُقل

َ
ن!  ل

َ
َقمَةَ  بِأ

ْ
فَْقهُ  َعل

َ
 ِمنْهُ، أ

م!ا
َ
حَ  ،اهللاِ  فَعَبْدُ  اهللاِ  َقبْدُ  وَأ َمْذَهُب  وَُهوَ  الر�وَاةِ  بِِفْقهِ  َحِديثَهُ  فَرَج!

ْ
ِْجيحَ  فَإِن!  ال  الر�وَاةِ  بِِفْقهِ  ال�!

 
َ

ِْسنَادِ، بِعُلُو̂  ال
ْ

   ... اإل
 
َ

ن�  َخال
َ
ُمْحتََمَل  أ

ْ
  ال

َ
وَاةِ  َ� ْخبَاِرنَا َورُوَاةُ  الر�

َ
َْدرِي�ونَ  أ

ْ
ْصَحاِب  ِمنْ  ا�

َ
 َص��  اهللاِ  رَُسولِ  أ

يْهِ  اهللاُ 
َ
مَ  َعل

�
ِينَ  وََسل

�
ونَ  َ"نُوا ا 

ُ
يْهِ  اهللاُ  َص��  ا$�ِ#�  يَل

َ
مَ  َعل

�
ةِ، ِ%  وََسل

َ
ال  ُقَمرَ  انْنُ  َورُوَاتُهُ  الص�

 
ُ

يْهِ  ِمنْهُ  بِبُعْدٍ  َفُقوُمونَ  َ"نُوا ُحْجرٍ  نْنُ  َووَائِل
َ
ةُ  َعل

َ
ال ُم، الص�

َ
ال   وَالس�

ُ
ْخذ

َ ْ
  بَِقوْلِ  وَاأل

َ ْ
رَِب األ

ْ
  ق

َ
ْو0

َ
  . أ

 در 6 ابوحنيفهاعظم امام حضرت  با 6 زاعيامام اَو ترجمه:
در مجلسي باهم يكجا (بازار گندم فروشان، نزديك) مسجد الحرام شريف 

يشدند. امام اَوو در ركوع رفتن به گفت: چرا اهل عراق در وقت  6 زاع
از  6 رِيزهكه ، در حالي دنكن رفع يدين نميوقت سربلند كردن از ركوع 

حضرت  د كهرروايت كبرايم  5و او از حضرت عبد اهللا بن عمر 6 مسال
لَوةُ  هِ يْ لَ عَ رسول خدا   الس! وَ  الص!

َ
ركوع و برخاستن از در شروع نماز و در وقت  مُ ال

  .رفع يدين مي كردند ركوع

 6 نَخَعي ابراهيم از 6 فرمود: زيرا حماد 6 امام اعظمحضرت  

ديث برايم ح 0 مسعود بن اهللا عبد حضرت از او و 6 ضرت علْقَمهاز ح او و
در شروع  تنها وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! بيان كرد كه بي شك حضرت رسول خدا 

نماز رفع در داخل در هيچ جاي ديگر بجز آن نماز رفع يدين مي كردند و 
  يدين نمي كردند. 
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از زهرِي براي شما من يب است، اينكار عجگفت:  6 اَوزاعيامام 
اد از  5م از ابن عمراز سالمحديث را روايت مي كنم و شما در مقابل از ح

  ابراهيم نَخَعي حديث مي آوريد؟ 

  روايت را مدار ترجيح قرار داد.  علُو اسناد 6 اَوزاعيامام 

از خَعي نَفرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 مام اعظما
م فقيه تر بود و اگرسال نمي  5ت حضرت عبد اهللا بن عمرفضل صحابي
 0بود، و حضرت عبد اهللا بن مسعودتر از او  هيفق علْقَمهمي گفتم كه ، بود

 ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعيامام (است.  0مسعود حضرت عبد اهللا بن
   ).الجواب ماندخاموش و 

 »فقيه بودن راويان«يح حديث را مدار ترج 6 مام اعظما حضرت
زيرا  آن قرار دارد، و همين مذهب اهل سنَّت و جماعت احناف مي باشد،

آن حديث است  »فقيه بودن راويان«مدار ترجيح يك حديث بر حديث ديگر 
 نه علُو سند آن.

)١(  

ادامه مي گويد: و بايد در  هـ) 786(متوفى  6 بابرتيمام ا  _�+
يح احاديث شريف، راويان آن مي باشد و راويان احاديث دانست كه مدار ترج
صحابة بدري حضرت رسول اهللا  ،احناف ت و جماعتنّاستداللي ما اهل س

 !Dمي باشند كه در هنگام نماز در نزديكي حضرت رسول اهللا  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص
 !Dعَلَيْهِ  اهللاُ  َص  ِXِويان احاديث استداللي مخالفين، راايستاده مي شدند، و  وََسل!مَ  وَآ

اند كه در نماز دور  7 حضرت عبد اهللا بن عمر و حضرت وائل بن حجر
ايستاده مي شدند. و آشكاراست كه  وََسل!مَ  وَآXِِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD!  از حضرت رسول اهللا

  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! ديث صحابه اي كه مقرَّبان حضرت رسول اهللا احاعمل بر 
 .هستند و در نزديكي آنحضرت ايستاده مي شدند بهتر و برتر است

)٢(
  

                                                 
  باب صفة الصالة ٣١١و  ١/٣١٠ العنایة رشح الهدایة للبابرتی:  (١)
  باب صفة الصالة ٣١١و  ١/٣١٠ العنایة رشح الهدایة للبابرتی:  )٢(
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  �  _البنایة حدیث+�

�+ �_  �  
بدر عالمه بال منازع را امام محدث فقيه  شريفحديث اين   _۹۹+

 خريجت »رشح الهدایة ألبنایة«) در هـ 855(متوفى  6 ى حنفينعي الدين
  نموده است.

وْزَاِ�ّ 
َ ْ
  األ

َ
بَا ِ�َ ل

َ
مَْسِجدِ  ِ�  اهللاُ  رVََِهُمُ  َحنِيفَةَ  أ

ْ
َرَامِ  ال

ْ
هْلِ  بَاُل  مَا فَقَاَل  ا%

َ
عِرَاقِ  أ

ْ
  ال

َ
 ال

يِْدفَهُمْ  يَْرفَعُونَ 
َ
ِس  رَفْعِ  وَِعنْدَ  الر�كُوِع  ِعنْدَ  أ

ْ
 َقنْ  َسالِمٍ  َقنْ  الز�هْرِي�  َحد!ثEَِ  وَقَدْ  الر�كُوِع، مِنْ  الر!أ

  اهللاُ  ِ�َ رَ  ُقمَرَ  ابِْن 
َ

ن! «: َقنْهُمْ  يَعَا�
َ
المُ  عَلَيْهِ  هُ ك بُو فَقَاَل  ، »هُمَاِعنْدَ  يََديْهِ  يَرْفَعُ  Uَنَ  الس!

َ
َحنِيفَةَ  أ

ثEَِ  اهللاُ  رVََِهُ   َحد!
َ

قَمَةَ  َقنْ  اx!َخِ�̂  إبْرَاهِيمَ  َقنْ  Vَ!ادٌ  يَعَا�
ْ
 رَِ�َ  مَْسعُودٍ  بْنِ  اهللاِ  َقبْدِ  َقنْ  عَل

ن! «: َقنْهُ  اهللاُ 
َ
لَوةُ  هِ يْ لَ عَ  اwِ!x!  أ  الس! وَ  الص!

َ
ِ  تَْكبiَِةِ  ِعنْدَ  يََديْهِ  يَرْفَعُ  Uَنَ مُ ال

ْ
  عُم!  ،فتتاِح اإل

َ
 قَاَل  .»فَعُودُ  ال

�  مِنْ  عََجبًاِ
َ
َح̂دثُهُ  َحنِيفَةَ  أ

ُ
 إبْرَاهِيمَ  َقنْ  Vَ!ادٍ  ِ�َِديِث  ُ�َ̂دثEُِ  وَهُوَ  َسالِمٍ  َقنْ  الز�هْرِي̂  ِ�َِديِث  أ

قَمَةَ  َقنْ 
ْ
 فَ  ،عَل

َ
بُو فَقَاَل  إْسنَادِهِ. عُلُو̂  أَشارَ إ�

َ
م!ا َحنِيفَةَ  أ

َ
فْقَهَ  فََ�نَ  Vَ!ادٌ  أ

َ
م!ا الز�هْرِي̂  مِنْ  أ

َ
 إبْرَاهِيمُ  وَأ

فْقَهَ  فََ�نَ 
َ
  َسالِمٍ  مِنْ  أ

َ
ُت  ُقمَرَ  ابِْن  َسبْقُ  وَلَوْال

ْ
قُل

َ
ن!  ل

َ
قَمَةَ  بِأ

ْ
فْ  عَل

َ
م!ا مِنْهُ  قَهُ أ

َ
 اهللاِ)، (َقبْدُ  اهللاِ  َقبْدُ  وَأ

ن!  رُوَاتِهِ؛ بِفِقْهِ  فَرَج!حَ 
َ
ِْجيحَ  ِأل   الر�وَاةِ  بِفِقْهِ  ال�!

َ
ِْسنَادِ  بِعُلُو̂  ال

ْ
وْزَاِ��  اإل

َ ْ
  رVََِهُ اُهللا. فََسَكَت األ

 در 6 ابوحنيفهاعظم امام حضرت  با 6 زاعيامام اَو ترجمه:
در مجلسي باهم يكجا م فروشان، نزديك) مسجد الحرام شريف (بازار گند

يشدند. امام اَوو در ركوع رفتن به گفت: چرا اهل عراق در وقت  6 زاع
از  6 رِيزه، در حالي كه دنكن رفع يدين نميوقت سربلند كردن از ركوع 

حضرت  د كهرروايت كبرايم  5و او از حضرت عبد اهللا بن عمر 6 مسال
  .مي كردندرفع يدين اين دو وقت در  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! خدا رسول 

 6 نَخَعي ابراهيم از 6 فرمود: زيرا حماد 6 امام اعظمحضرت  

ديث برايم ح 0 مسعود بن اهللا عبد حضرت از او و 6 از حضرت علْقَمه او و
نماز  آغازدر  تنها َسل!مَ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! بيان كرد كه بي شك حضرت رسول خدا 
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نماز رفع يدين در داخل در هيچ جاي ديگر بجز آن رفع يدين مي كردند و 
  نمي كردند. 

از زهرِي از براي شما من اين عجيب است، گفت:  6 اَوزاعيامام 
اد از  5م از ابن عمرسالمحديث را روايت مي كنم و شما در مقابل از ح

لُو اسناد اشاره رسانيد كه ع 6 اَوزاعيديث مي آوريد؟ امام ابراهيم نَخَعي ح
   مي باشد.مدار ترجيح  ،روايت

از نَخَعي فرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 مام اعظما
م فقيه تر بود و اگرسال نمي  5ت حضرت عبد اهللا بن عمرفضل صحابي
 0بود، و حضرت عبد اهللا بن مسعودز او تر ا هيفق علْقَمهمي گفتم كه ، بود

 ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعيامام (است.  0مسعود حضرت عبد اهللا بن
   ).الجواب ماندخاموش و 

 »فقيه بودن راويان«مدار ترجيح حديث را  6 مام اعظما حضرت
 »بودن راوي فقيه«آن قرار داد، زيرا مدار ترجيح يك حديث بر حديث ديگر 

 ت نه علُو سند آن.آن حديث اس
)١(  

 ادامه مي نويسد: هـ ق) در 855(متوفى  6 ىنعيعالمه   _�+
)٢(

  

يز دارا مي باشد و آن اينكه حضرت نديگر  يترجيح 6 مام اعظمحضرت ا
 كند خودش نماز را روايت مي داخلِ كردنِ يدينكه رفع  0عبد اهللا بن عمر

.نمي كرد يديننماز رفع  بجز آغاز نماز در هيچ جاي ديگر در داخل
 )٣( 

  ش نيز ازخود 0حضرت عبد اهللا بن عمرو همچنين   _�+

                                                 
  بی االعلی فی السجودقول سبحان ر  ٢٦٢و  ٢/٢٦١ البنایة رشح الهدایة للعینی:  (١)
  قول سبحان ربی االعلی فی السجود ٢٦٢و  ٢/٢٦١ البنایة رشح الهدایة للعینی:  )٢(
ـا   ٣٠٣حـدیث  ٣٦٠و  ٣٥٩ص حديث عيل بن حجر السعدي عن إس~عيل بن جعفر املد|:    )٣( رَابًِع

بَاُب التَّكْب3ِِ لِلرُّكُـوعِ وَالتَّكِْبـ3ِ  ١٣٥٧حدیث  ١/٢٢٥ رشح معانی اآلثار:|    أََحاِديُث الَْعَالِء بِْن َعبِْد الرَّْحَمنِ 
ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ   ٢٤٦٧حـدیث  ٢/٤١٧املصنف البن أبی شیبة به تحقیق محمد عوامـة:  |   ... لِلسُّ

حـدیث  ١/٢١٤به تحقیق حـوت: مصنف ابن ابی شیبة   | َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْب3ٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ 
  َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْب3ٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ  ٢٤٥٢
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 عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD!  آنحضرت روايت مي كند كه وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! رسول خدا حضرت 

 يدر هيچ جاي ديگرسپس مي نمودند و  يديندر شروع نماز رفع  تنها وََسل!مَ 
 .نمي كردند يدينرفع نماز در داخل 

)١(
  

  

  �  _فتح القدیرحدیث +�

�+ �_  �  

محقق كمال محدث فقيه مجتهد امام را  حديث شريف اين  _۱۰۰+
 هدايةشرح خود بر هـ ق) در  861(متوفى  6 حنفي الدين ابن الْهمام

  نموده است. تخريج »فتح القدیر«شريف موسوم به 

(بازار گندم فروشان،  رد 6 ابوحنيفهاعظم امام حضرت  ترجمه:
يكجا شدند.  6 زاعيامام اَوبا در مجلسي نزديك) مسجد الحرام شريف 

يامام اَوو در وقت ركوع رفتن به گفت: چرا اهل عراق در وقت  6 زاع
فرمود:  6 امام اعظمحضرت  ؟ديكن رفع يدين نميسربلند كردن از ركوع 

رض) از حضرت رسول اهللا اين مورد هيچ حديث صحيحِ (بال معا زيرا در
 !Dيثابت نيست. امام  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصزاعگفت: چگونه ثابت نيست در  6 اَو

 روايت 5عمر و او از حضرت عبد اهللا بن 6 ماز سال 6 رِيكه زه حالي
در شروع نماز و در وقت  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! مي كند كه حضرت رسول خدا 

  ركوع و برخاستن از ركوع، رفع يدين مي كردند.  رفتن به

َقمَةَ 
ْ
عَنَا Vَ!اٌد َقْن إبَْراهِيَم َقْن َعل بُو َحنِيَفةَ: َحد!

َ
ْسوَُد َقْن َقبِْد اهللاِ  فََقاَل أ

َ ْ
 وَاأل

ن! اwِ!x! َصD! اهللاُ « بِْن َمْسعُودٍ 
َ
 أ

!
 يَْرفَُع يََديِْه إال

َ
ةِ عُم!   عَلَيِْه وََسل!َم Uََن ال

َ
ال ِعنَْد افْتِتَاِح الص!

ٍء مِْن ذَلَِك   فَعُودُ لَِ�ْ
َ

 6 نَخَعي ابراهيم از 6 حماد فرمود: 6 اعظم امام . »ال

                                                 
ـاب  ١/٤٠٤نصب الرایة للزیلعـی:   |  رَفْعِ الْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَامِ  ١٦٦و  ١/١٦٥ املدونة الکربی:  )١( ب

    ٢/٤٩٧معارف السنن للبنّوری:   |  ١٤٧ص  :ع اليََديْننیل الفرقدین فی مسئلۀ رف  |  صفة الصالة
  مشاهده كرد. 43تا  29و  26و  25و  15را مي توان در حديث  احاديثبعضي از اين 
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ايشان از حضرت هر دوي و  6 سوداَحضرت و  6 علْقَمه از حضرت او و
حديث بيان كردند كه بي شك حضرت رسول خدا  0 عبد اهللا بن مسعود

 !Dن مي كردند و  تنها وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصيددر هيچ بجز آن در شروع نماز رفع ي
  نماز رفع يدين نمي كردند. در داخل جاي ديگر 

حديث  5م از ابن عمرگفت: من از زهرِي از سال 6 اَوزاعيامام 
را روايت مي كنم و شما در مقابل آن از حماد از ابراهيم نَخَعي حديث مي 

از نَخَعي فرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 وريد؟ امام اعظمآ
اگرچه در فضل صحابيت  5م فقيه تر بود و حضرت عبد اهللا بن عمرسال

فضيلت بزرگ و بسيار  سودأدر فقه از او كمتر نبود، و  علْقَمهافضل است، 
 0 بن مسعودحضرت عبد اهللا 0داراست، و حضرت عبد اهللا بن مسعود

 ).الجواب ماندخاموش و  ،ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعيامام (است. 
)١(

   

  

  �  _َند ابی حنیفهشرح ُمْسحدیث +�

�+ �_  �  

علي بن مال محدث اصولي متكلم امام را  حديث شريف اين  _۱۰۱+
 هـ1014(متوفى  6 يوِرَهقاري  ،بو الحسن نور الديناسلطان محمد، 

  نموده است.تخريج  »ح ُمْسنَد ابی حنيفةرشْ «د خو كتابدر  )ق

 بازار گندم فروشان در 6 ابوحنيفهاعظم امام حضرت  ترجمه:
 6 زاعييكجا شدند. امام اَو 6 زاعيامام اَوبا در مجلسي مكة مكرمه 

و در وقت سربلند كردن از ركوع رفتن به گفت: چرا اهل عراق در وقت 
اين مورد  فرمود: زيرا در 6 امام اعظمرت ؟ حضديكن رفع يدين نميركوع 

 وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! هيچ حديث صحيحِ (بال معارض) از حضرت رسول اهللا 

 رِيكه زه حاليگفت: چگونه ثابت نيست در  6 اَوزاعيثابت نيست. امام 

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٣١١ فتح القدیر البن اله~م:  (١)
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6 مي كند كه  روايت 5عمر و او از حضرت عبد اهللا بن 6 ماز سال
در شروع نماز و در وقت رفتن به ركوع  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD!  حضرت رسول خدا

  و برخاستن از ركوع، رفع يدين مي كردند. 

َقَمةَ 
ْ
عَنَا Vَ!اٌد َقْن إبَْراِهيَم َقْن َعل بُو َحنِيَفَة: َحد!

َ
ْسوَدُ َقْن َقبِْد اهللاِ  َفَقاَل أ

َ ْ
 وَاأل

ن! اwِ!x! َصD! « بِْن َمْسُعودٍ 
َ
ةِ عُم!  اهللاُ أ

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص!

!
 يَْرَفُع يََديِْه إال

َ
 َعلَيْهِ وََسل!َم Uََن ال

ٍء ِمْن ذَلَِك   َفُعوُد لَِ�ْ
َ

  . »ال
از حضرت  او و 6 نَخَعي ابراهيم از 6 حماد فرمود: 6 اعظم امام

بن ايشان از حضرت عبد اهللا هر دوي و  6 سودأحضرت و  6 علْقَمه
 عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! حديث بيان كردند كه بي شك حضرت رسول خدا  0 مسعود

در هيچ جاي ديگر بجز آن در شروع نماز رفع يدين مي كردند و  تنها وََسل!مَ 
  نماز رفع يدين نمي كردند. در داخل 

حديث  5م از ابن عمرگفت: من از زهرِي از سال 6 اَوزاعيامام 
از حماد از ابراهيم نَخَعي حديث مي آن كنم و شما در مقابل  يرا روايت م

از نَخَعي فرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 آوريد؟ امام اعظم
اگرچه در فضل صحابيت  5م فقيه تر بود و حضرت عبد اهللا بن عمرسال

ت بزرگ و بسيار فضيل سودأدر فقه از او كمتر نبود، و  علْقَمهافضل است، 
 0حضرت عبد اهللا بن مسعود 0داراست، و حضرت عبد اهللا بن مسعود

 ).الجواب ماندخاموش و  ،ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعيامام (است. 
)١(

   

  

  �  _حْیفاِتالَم اُةَقْرِمحدیث +�

�+ �_  �  

ـ)1014(متوفى  6 يوِرَه قاري امام را نيز شريف حديث اين  _۱۰۲+  ه

  نموده است.تخريج  »رشح مشکاة املصابیح حِ یْ فاتِ املَ  اةُ قَ ْر مِ « خود كتابدر 

                                                 
  اجت~ع ابی حنیفة واالَْوزاِعی ٣٨تا  ٣٥ص  رشح مسند ابی حنیفة للقاری الهروی:  (١)
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بازار گندم فروشان  در 6 ابوحنيفهاعظم امام حضرت  ترجمه:
 6 زاعييكجا شدند. امام اَو 6 زاعيامام اَوبا در مجلسي مكة مكرمه 

رفع و در وقت سر باال كردن از ركوع گفت: چرا اهل عراق در وقت ركوع 
يدحديث  هيچ بارهاين  فرمود: زيرا در 6 امام اعظم؟ حضرت ديكن ن نميي

ثابت نيست. امام  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! صحيحِ (بال معارض) از حضرت رسول اهللا 
 6 ماز سال 6 رِيكه زه حاليگفت: چگونه ثابت نيست در  6 اَوزاعي

حضرت رسول خدا  مي كند كه روايت 5عمر و او از حضرت عبد اهللا بن
 !Dدر شروع نماز و در وقت رفتن به ركوع و برخاستن از ركوع،  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

  رفع يدين مي كردند. 

ْسوَدُ َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن َمْسعُودٍ 
َ ْ
َقمََة وَاأل

ْ
عَنَا َ+�ادٌ َقْن إبْرَاهِيَم َقْن َعل بُو َحنِيفَةَ: َحد�

َ
ن� «فََقاَل أ

َ
أ

 فَعُودُ لِ 
َ

ةِ عُم� ال
َ

ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص�
�

 يَْرفَُع يََديْهِ إال
َ

َم َ?َن ال
�
ءٍ ِمْن ذَلَِك ا�Bِ�C َص@� اُهللا َعلَيْهِ وََسل ْHَ« .  

از حضرت  او و 6 نَخَعي ابراهيم از 6 حماد فرمود: 6 اعظم امام
حضرت عبد اهللا بن ايشان از هر دوي و  6 سودأحضرت و  6 علْقَمه
 عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! حديث بيان كردند كه بي شك حضرت رسول خدا  0 مسعود

در هيچ جاي ديگر بجز آن در شروع نماز رفع يدين مي كردند و  تنها وََسل!مَ 
  نماز رفع يدين نمي كردند. در داخل 

يث حد 5م از ابن عمرگفت: من از زهرِي از سال 6 اَوزاعيامام 
را روايت مي كنم و شما در مقابل آن از حماد از ابراهيم نَخَعي حديث مي 

از نَخَعي فرمود: حماد از زهرِي فقيه تر بود و ابراهيم  6 آوريد؟ امام اعظم
اگرچه در فضل صحابيت  5م فقيه تر بود و حضرت عبد اهللا بن عمرسال

فضيلت بزرگ و بسيار  سودأو  در فقه از او كمتر نبود، علْقَمهافضل است، 
 0حضرت عبد اهللا بن مسعود 0داراست، و حضرت عبد اهللا بن مسعود

 ).الجواب ماندخاموش و  ،ين جوابشنيدن ابا  6 اَوزاعيامام (است. 
)١(

   

                                                 
  کتاب الصالة، باب صفة الصالة ٢/٦٥٦ مرقاة املفاتیح رشح مشکاة املصابیح:  (١)
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  �  _َةَفْیِنَح ْیِبأ اِمَمإاْل ِبَهْذَم ِةل2ِدأ ْیِف ِةَفْیِنالُم ِراِهَوَجاْل ُدْوُقُعحدیث +�

�+ �_  �  

محمد مرتضي  سيد محدث اصولي حافظرا شريف حديث اين   _۱۰۳+
يبزِب هَ ذْ مَ  ةِ لَّ دِ أ  یْ فِ  ةِ فَ یْ نِ املُ  رِ اهِ وَ جَ الْ  دُ وْ قُ عُ «در هـ ق)  1205(متوفي  6 يد 

  ه است.تخريج نمود »ةَ فَ یْ نِ حَ  یْ بِ أ  امِ مَ اإلْ 

بازار گندم فروشان  در 6 ابوحنيفهاعظم امام حضرت  ترجمه:
 6 زاعييكجا شدند. امام اَو 6 زاعيامام اَوبا در مجلسي ة مكرمه مك

رفع و در وقت سر باال كردن از ركوع گفت: چرا اهل عراق در وقت ركوع 
حديث  هيچ بارهاين  فرمود: زيرا در 6 امام اعظم؟ حضرت ديكن يدين نمي

ثابت نيست. امام  َسل!مَ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! صحيحِ (بال معارض) از حضرت رسول اهللا 
 6 ماز سال 6 رِيكه زه حاليگفت: چگونه ثابت نيست در  6 اَوزاعي

مي كند كه حضرت رسول خدا  روايت 5عمر و او از حضرت عبد اهللا بن
 !Dدر شروع نماز و در وقت رفتن به ركوع و برخاستن از ركوع،  وََسل!مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص

  . رفع يدين مي كردند

َقمَةَ 
ْ
عَنَا Vَ!اٌد َقْن إبَْراهِيَم َقْن َعل بُو َحنِيَفةَ: َحد!

َ
ْسوَُد َقْن َقبِْد اهللاِ  فََقاَل أ

َ ْ
 وَاأل

ن! رَُسوَل اهللاِ َصD! اهللاُ «َمْسعُوٍد  بِْن 
َ
ةِ أ

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص!

!
 يَْرفَُع يََديِْه إال

َ
 عَلَيِْه وََسل!َم Uََن ال

 فَ 
َ

ءٍ ِمْن ذَلَِك عُم! ال    ».عُودُ لَِ�ْ

از حضرت  او و 6 نَخَعي ابراهيم از 6 حماد فرمود: 6 اعظم امام
ايشان از حضرت عبد اهللا بن هر دوي و  6 سودأحضرت و  6 علْقَمه
 عَلَيْهِ  اهللاُ  َصD! حديث بيان كردند كه بي شك حضرت رسول خدا  0 مسعود

در هيچ جاي ديگر بجز آن يدين مي كردند و در شروع نماز رفع  تنها وََسل!مَ 
  نماز رفع يدين نمي كردند. در داخل 

  حديث 5م از ابن عمرگفت: من از زهرِي از سال 6 اَوزاعيامام 
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را روايت مي كنم و شما در مقابل آن از حماد از ابراهيم نَخَعي حديث مي 
از نَخَعي فقيه تر بود و ابراهيم فرمود: حماد از زهرِي  6 آوريد؟ امام اعظم

اگرچه در فضل صحابيت  5م فقيه تر بود و حضرت عبد اهللا بن عمرسال
فضيلت بزرگ و بسيار  سودأدر فقه از او كمتر نبود، و  علْقَمهافضل است، 

 0حضرت عبد اهللا بن مسعود 0داراست، و حضرت عبد اهللا بن مسعود
 ).الجواب ماندخاموش و  ،ين جوابا شنيدنبا  6 اَوزاعيامام (است. 

)١(
   

  

                                                 
بیان الخرب الدال علی ان رفع اليََديْن  ١/٦٢ عقود الجواهر املنیفة فی ادلّة مذهب االمام ابی حنیفة:  (١)

  فی تکبیرة االفتتاح فقط



 

  
  
  
  
  
  
  



 

  

0��س��س��س��س���ت �� ا
 	� ���ت �� ا
 	� ���ت �� ا
 	� ���ت �� ا
 	�     ا��د��ا��د��ا��د��ا��د��            
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            _    5ا��د�� ��ت ��
 ا� �� ���سا��د�� ��ت ��
 ا� �� ���سا��د�� ��ت ��
 ا� �� ���سا��د�� ��ت ��
 ا� �� ���س +
�+

 
�_  �  

  
  �  _الجامع الصغیرحدیث +�

�+
 
�_  �  

 6را امام جالل الدين سيوطي شافعي شريف حديث اين   _۱۰۴+
  تخريج كرده است.  »الجامع الصغیر«هـ) در كتاب مشهور خود  911(متوفي 
قَ أأأأ

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
ْعَضاٍء: ا�

َ
 َسبَْعِة أ

َ
ُجوُد َ� �قَ لس

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
ْعَضاٍء: ا�

َ
 َسبَْعِة أ

َ
ُجوُد َ� �قَ لس

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
ْعَضاٍء: ا�

َ
 َسبَْعِة أ

َ
ُجوُد َ� �قَ لس

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
ْعَضاٍء: ا�

َ
 َسبَْعِة أ

َ
ُجوُد َ� �يِْدي لس

َ ْ
َبَْهِة، َوَرفُْع األ

ْ
، وَا' بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر يِْدي َدَمْ)ِ

َ ْ
َبَْهِة، َوَرفُْع األ

ْ
، وَا' بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر يِْدي َدَمْ)ِ

َ ْ
َبَْهِة، َوَرفُْع األ

ْ
، وَا' بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر يِْدي َدَمْ)ِ

َ ْ
َبَْهِة، َوَرفُْع األ

ْ
، وَا' بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر َدَمْ)ِ

ِقيَمِت 
ُ
َِماِر َو2ِذَا أ

ْ
َمْرَوةِ، وبِعََرفََة و5َِْمٍع وَِعنَْد َر3ِْ ا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َوَ�

ْ
يَْت ا>

َ
ِقيَمِت إِذَا رَأ

ُ
َِماِر َو2ِذَا أ

ْ
َمْرَوةِ، وبِعََرفََة و5َِْمٍع وَِعنَْد َر3ِْ ا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َوَ�

ْ
يَْت ا>

َ
ِقيَمِت إِذَا رَأ

ُ
َِماِر َو2ِذَا أ

ْ
َمْرَوةِ، وبِعََرفََة و5َِْمٍع وَِعنَْد َر3ِْ ا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َوَ�

ْ
يَْت ا>

َ
ِقيَمِت إِذَا رَأ

ُ
َِماِر َو2ِذَا أ

ْ
َمْرَوةِ، وبِعََرفََة و5َِْمٍع وَِعنَْد َر3ِْ ا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َوَ�

ْ
يَْت ا>

َ
ةُ.إِذَا رَأ

َ
ال ةُ.الص:
َ

ال ةُ.الص:
َ

ال ةُ.الص:
َ

ال          الص:
كه سجده بر  وده اندفرم وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@: حضرت رسول خدا  ترجمه:

در  مؤكده) سنّتطور ه (ب يدينو رفع  ... د؛شوهفت اعضاي بدن انجام مي 
يكبار در وقتي كه  و شش تا در دوران حج: ددگر انجام ميهفت جا 

  ))))١١١١((((    .دشو نماز شروع
يُْخ:   _�+ يُْخ:قَاَل الش: يُْخ:قَاَل الش: يُْخ:قَاَل الش: مي فرمايد كه  6 امام سيوطي    ٌح.ٌح.ٌح.ٌح.يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ ٌث َص ٌث َص ٌث َص ٌث َص يْ يْ يْ يْ دِ دِ دِ دِ حَ حَ حَ حَ     قَاَل الش:

    ))))٢٢٢٢((((    .است »حيحث صحدي« ،شريفاين حديث 

  
  �  _التیسیر شرح الجامع الصغیرحدیث +�

�+
 
�_  �  

  6 عالمه علي بن احمد شافعياين حديث شريف را   _105+

                                                 
   ٢/٦٩ رشحه التیسیر: معالجامع الصغیر   (١)
   ١/١٣٧ قََدیْن مع حاشیته: نَیُْل الَفْر   |  ٢/٣٢٧ الرساج املنیر فی رشح الجامع الصغیر للعزیزی:   (٢)
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 التیسیر فی رشح« ) در كتاب خودق هـ 1070مشهور به عزيزي (متوفي 
  تخريج نموده است: »الجامع الصغیر

ُجوُد أأأأ �ُجوُد لس �ُجوُد لس �ُجوُد لس �َ     (يكون)لس
ْ

عَْضاٍء: ا�
َ
 َسبْعَِة أ

َ
�َ َ

ْ
عَْضاٍء: ا�

َ
 َسبْعَِة أ

َ
�َ َ

ْ
عَْضاٍء: ا�

َ
 َسبْعَِة أ

َ
�َ َ

ْ
عَْضاٍء: ا�

َ
 َسبْعَِة أ

َ
َبَْهةِ َ�

ْ
، وَا' بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر َقَدَمْ)ِ

ْ
َبَْهةِ َديِْن، وَال

ْ
، وَا' بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر َقَدَمْ)ِ

ْ
َبَْهةِ َديِْن، وَال

ْ
، وَا' بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر َقَدَمْ)ِ

ْ
َبَْهةِ َديِْن، وَال

ْ
، وَا' بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر َقَدَمْ)ِ

ْ
 ،...َديِْن، وَال

يِْدي 
َ ْ
يِْدي َوَرفُْع األ
َ ْ
يِْدي َوَرفُْع األ
َ ْ
يِْدي َوَرفُْع األ
َ ْ
َيَْت     (يكون U سبع مواطن:)َوَرفُْع األ

ْ
يَْت ا>

َ
َيَْت إِذَا رَأ

ْ
يَْت ا>

َ
َيَْت إِذَا رَأ

ْ
يَْت ا>

َ
َيَْت إِذَا رَأ

ْ
يَْت ا>

َ
     (إذا رقيَت)    ، وَ ، وَ ، وَ ، وَ (اW الكعبة)    إِذَا رَأ

َ
�َ 
َ

�َ 
َ

�َ 
َ

�َ
َمْروَةِ 

ْ
َفا وَال َمْروَةِ الص:
ْ
َفا وَال َمْروَةِ الص:
ْ
َفا وَال َمْروَةِ الص:
ْ
َفا وَال ِ     (اW اZزدلفة)وبِعََرفََة و5َِمٍْع وبِعََرفََة و5َِمٍْع وبِعََرفََة و5َِمٍْع وبِعََرفََة و5َِمٍْع  ،(U السX)...    الص:

ْ
ِ وَِعنَْد ر3َِْ ا'
ْ
ِ وَِعنَْد ر3َِْ ا'
ْ
ِ وَِعنَْد ر3َِْ ا'
ْ
ِقيَمِت وَِعنَْد ر3َِْ ا'

ُ
ِقيَمِت َماِر َو2ِذَا أ
ُ
ِقيَمِت َماِر َو2ِذَا أ
ُ
ِقيَمِت َماِر َو2ِذَا أ
ُ
َماِر َو2ِذَا أ

ةُ 
َ

ال ةُ الص:
َ

ال ةُ الص:
َ

ال ةُ الص:
َ

ال . . . . َعِن ابِْن َقب:اٍس َعِن ابِْن َقب:اٍس َعِن ابِْن َقب:اٍس َعِن ابِْن َقب:اٍس طب طب طب طب     (والظاهر أن اZراد تأكد رفع ا�دين U هذه اZواضع).... ... ... ... الص:
        ٌح.ٌح.ٌح.ٌح.يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ ٌث َص ٌث َص ٌث َص ٌث َص يْ يْ يْ يْ دِ دِ دِ دِ ُخ: حَ ُخ: حَ ُخ: حَ ُخ: حَ يْ يْ يْ يْ الش: الش: الش: الش:     اَل اَل اَل اَل قَ قَ قَ قَ 

كه سجده بر  وده اندفرم وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@: حضرت رسول خدا  ترجمه:
 سنّتطور ه (بهفت جا و رفع يدين در  ...د؛ شوهفت اعضاي بدن انجام مي 

يكبار در وقتي كه نماز  و شش تا در دوران حج: ددگر انجام ميمؤكده) 
  ))))١١١١((((    .دشو شروع

 صحت حديث شريف را نقلسپس  6 المه عزيزيع   _�+
 ،شريفاين حديث     ٌح.ٌح.ٌح.ٌح.يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ ٌث َص ٌث َص ٌث َص ٌث َص يْ يْ يْ يْ دِ دِ دِ دِ حَ حَ حَ حَ  :نموده با سكوت آن را تائيد مي كند

    ))))٢٢٢٢((((    .است »حيححديث ص«
عالمه  و 6چنانكه امام سيوطي شافعياين حديث شريف    _�+

   مي باشد. »حيححديث ص« ،اندتصريح كرده  6 عزيزي شافعي
  

  �  _َقدَْینَنْیلُ الَفْر حدیث+�

�+
 
�_  �  

بير كاستاذ و  محدثو  فقيه ورا امام العصر شريف  حديث اين  _106+
هـ ق)   1352 (متوفي 6 يديوبندي كشميرشاه نورامحمد حضرت موالنا 

  تخريج نموده است. »قََدیْننَیُْل الَفْر « رفع يدينمورد  در كتاب المثال خود در
                                                 

   ٢/٣٢٧ للعزیزی: الرساج املنیر فی رشح الجامع الصغیر  (١)
   ١٣٧قََدیْن : نَیُْل الَفْر   |  ٢٧و  ٢٦سطر  ٢/٣٢٧ الرساج املنیر فی رشح الجامع الصغیر للعزیزی:   (٢)
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 �gَِِن الن:َساiْ:بُو َقبِْد الر
َ
iَُْد نُْن ُشَعيٍْب أ

َ
عَنَا أ � َحد:gَِِن الن:َساiْ:بُو َقبِْد الر

َ
iَُْد نُْن ُشَعيٍْب أ

َ
عَنَا أ � َحد:gَِِن الن:َساiْ:بُو َقبِْد الر

َ
iَُْد نُْن ُشَعيٍْب أ

َ
عَنَا أ � َحد:gَِِن الن:َساiْ:بُو َقبِْد الر

َ
iَُْد نُْن ُشَعيٍْب أ

َ
عَنَا أ ن: اmِ:n:     ............    َحد:

َ
ن: اmِ:n: َعِن ابِْن َقب:اٍس، أ
َ
ن: اmِ:n: َعِن ابِْن َقب:اٍس، أ
َ
ن: اmِ:n: َعِن ابِْن َقب:اٍس، أ
َ
َعِن ابِْن َقب:اٍس، أ

ُجودُ  �ُجودُ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: الس �ُجودُ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: الس �ُجودُ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: الس �،     َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: الس بَتَْ)ِ
ْ
ك �، وَالر َقَدَمْ)ِ

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
ْعَضاٍء: ا�

َ
 َسبَْعِة أ

َ
�َ ، بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر َقَدَمْ)ِ

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
ْعَضاٍء: ا�

َ
 َسبَْعِة أ

َ
�َ ، بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر َقَدَمْ)ِ

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
ْعَضاٍء: ا�

َ
 َسبَْعِة أ

َ
�َ ، بَتَْ)ِ

ْ
ك �، وَالر َقَدَمْ)ِ

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
ْعَضاٍء: ا�

َ
 َسبَْعِة أ

َ
�َ

َمْرَوةِ، وبَِعَرفََة و5َِْمٍع وَِعنَْد رَ 
ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َوَ�

ْ
يَْت ا>

َ
يِْدي إِذَا رَأ

َ ْ
َبَْهِة، َوَرفُْع األ

ْ
َمْرَوةِ، وبَِعَرفََة و5َِْمٍع وَِعنَْد رَ وَا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َوَ�

ْ
يَْت ا>

َ
يِْدي إِذَا رَأ

َ ْ
َبَْهِة، َوَرفُْع األ

ْ
َمْرَوةِ، وبَِعَرفََة و5َِْمٍع وَِعنَْد رَ وَا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َوَ�

ْ
يَْت ا>

َ
يِْدي إِذَا رَأ

َ ْ
َبَْهِة، َوَرفُْع األ

ْ
َمْرَوةِ، وبَِعَرفََة و5َِْمٍع وَِعنَْد رَ وَا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َوَ�

ْ
يَْت ا>

َ
يِْدي إِذَا رَأ

َ ْ
َبَْهِة، َوَرفُْع األ

ْ
3ِْ 3ِْ 3ِْ 3ِْ وَا'

ةُ.
َ

ال ِقيَمِت الص:
ُ
َِماِر َو2ِذَا أ

ْ
ةُ.ا'

َ
ال ِقيَمِت الص:

ُ
َِماِر َو2ِذَا أ

ْ
ةُ.ا'

َ
ال ِقيَمِت الص:

ُ
َِماِر َو2ِذَا أ

ْ
ةُ.ا'

َ
ال ِقيَمِت الص:

ُ
َِماِر َو2ِذَا أ

ْ
        ا'

عبد از حضرت  به سند خود 6 عبد الرحمن نَسائي مام ابوا ترجمه:
 وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:  اهللامي كند كه حضرت رسول  روايت 5 اهللا بن عباس

 ... و رفع يدين در سجده بر هفت اعضاي بدن انجام مي گردد؛  :فرمودند
 كهيكبار در وقتي  و شش تا در دوران حج: استسنّت مؤكده) (هفت جا 

           ))))١١١١((((    .دشو نماز شروع

بودن اين روايت  »صحيح حديث« 6 امام انورشاه كشميري  _�+
ُهم ِمن رَِجاِل اq:هِذيِب ثَِقاٌت  مي نويسد: را نقل نموده آنگاه

�
sُ قَبلَُه tuِإسنَاُد الن:َسا  ...

 6 نَسائي ان سند امامراوي .فَاإلسنَاُد قَِوW| َوُمتَابَِعاتُُه أيضاً Uِ اq:خِريِج vفِيَةٌ 

مؤيدات آن  اين حديث سنداً قوي بوده وپس  همگان ثقات مي باشند،
     ))))٢٢٢٢((((    .استموجود في اك به اندازة »ةنصب الرای«در 

   مي باشد. »حيححديث ص« ،ين حديث شريفا بنابرين   _�+

  
  �  _َجم الکبیرالُمْع حدیث+�

�+
 
�_  �  

القاسم  بواحمد ايمان بن امام محدث سلرا شريف  حديث اين  _۱۰۷+
نموده  وايتر »املُْعَجم الکبیر«ق) در كتاب خود  هـ360(متوفى 6 طبراني
  است.

ن: ... ... ... ... 
َ
، َعِن ابِْن َقب:اٍس، أ ائِِب، َقْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ~ٍ ن: ثنا َوْرقَاءُ، َقْن َقَطاِء بِْن الس:
َ
، َعِن ابِْن َقب:اٍس، أ ائِِب، َقْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ~ٍ ن: ثنا َوْرقَاءُ، َقْن َقَطاِء بِْن الس:
َ
، َعِن ابِْن َقب:اٍس، أ ائِِب، َقْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ~ٍ ن: ثنا َوْرقَاءُ، َقْن َقَطاِء بِْن الس:
َ
، َعِن ابِْن َقب:اٍس، أ ائِِب، َقْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ~ٍ         ثنا َوْرقَاءُ، َقْن َقَطاِء بِْن الس:

                                                 
   ١/١٣٧ قََدیْن مع حاشیته بسط الیدین فی مسئلة رفع الیدین: نَیُْل الَفْر   (١)

   ١/١٣٧ دین: قََدیْن مع حاشیته بسط الیدین فی مسئلة رفع الینَیُْل الَفْر   )٢(
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جُ  َم قَاَل: الس�
�
، ا��ِ�� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل ِ�َقَدَمْ

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
عَْضاءٍ: ا$

َ
 َسبْعَِة أ

َ
وُد َ,

َمْروَةِ، وبِعََرفََة و
ْ
َفا وَال  الص�

َ
َيَْت، َوَ,

ْ
يَْت ا7

َ
يِْدي إِذَا رَأ

َ ْ
َبَْهِة، وَرَفُْع األ

ْ
، وَا@ ِ�بَتَْ

ْ
Cَِمٍْع وَالر�ك

ةُ.
َ

ال قِيمَِت الص�
ُ
ِمَارِ وGَِذَا أ

ْ
  وَِعنَْد رHَِْ ا@

مي  روايت 5 عبد اهللا بن عباساز حضرت ...  6 ورقَاء ه:ترجم

يْهِ  اهللاُ  َص��  اهللاكند كه حضرت رسول 
َ
مَ  عَل

�
سجده بر هفت اعضاي   :فرمودند وََسل

شش : استسنّت مؤكده) (هفت جا در  يدين... و رفع  د؛يربدن انجام مي گ

  )١( .دشو يكبار در وقتي كه نماز شروع و تا در دوران حج

 تصريح امام سيوطيچنانكه گذشت به  ين حديث شريفا   _�+

 »حيححديث ص« 6و امام انور شاه كشميري  6، عالمه عزيزي 6

   مي باشد.

  

  �  _الُمْعَجم ا�وسط حدیث+�

�+ �_  �  

القاسم  بواحمد ارا امام محدث سليمان بن شريف  حديث اين  _۱۰۸+

 وايتخود ر »طسَ وْ األ َجمُ املُعْ «هـ ق) در كتاب 360(متوفى  6 طبراني

  نموده است.

ـاٍء:  عَْض
َ
 َسبْعَِة أ

َ
ُجودُ َ, َم قَاَل: الس�

�
ن� ا��ِ�� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل

َ
عَِن ابِْن َقب�اٍس، أ

 
َ ْ
َبْهَِة، وَرَفْعُ األ

ْ
، وَا@ ِ�بَتَْ

ْ
، وَالر�ك ِ�َقَدمَْ

ْ
ََديِْن، وَال

ْ
َيْ ا$

ْ
يَْت ا7

َ
ةُ....  َت يِْدي إِذَا رَأ

َ
ال قِيَمِت الص�

ُ
  َوGِذَا أ

مي كند كه حضرت  روايت 5 عبد اهللا بن عباسحضرت  ترجمه:

يْهِ  اهللاُ  َص��  اهللارسول 
َ
مَ  عَل

�
سجده بر هفت اعضاي بدن انجام مي   :فرمودند وََسل

 شش تا در دوران: استسنّت مؤكده) (هفت جا  ... و رفع يدين در د؛يرگ

     )٢( .دشو نماز شروع تي كهيكبار در وق و حج

                                                 
  َسِعيُد بُْن ُجبَْ'ٍ، عَِن ابِْن َعبَّاٍس  ١٢٢٨٢حدیث  ١١/٤٥٢ املعجم الکبیر للطربانی:  (١)
  َمن اسمه احمد ١٦٨٧حدیث  ٢/١٩٢للطربانی:  املُْعَجُم األوَْسط  )٢(
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 تصريح امام سيوطيچنانكه گذشت به  ين حديث شريفا   _�+
 »حيححديث ص« 6و امام انور شاه كشميري  6، عالمه عزيزي 6

   مي باشد.
  

  �  _َمعُ الزوائدَمْج حدیث+�

�+
 
�_  �  

 (متوفى 6 مي شافعيثَيالمه هعرا شريف  حديث اين  _۱۰۹+
 تخريج »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«خود روف كتاب مع در )ق هـ 807

  نموده است.
 ِ� «««« عَلَيِْه وََسل:َم قَاَل:  عَلَيِْه وََسل:َم قَاَل:  عَلَيِْه وََسل:َم قَاَل:  عَلَيِْه وََسل:َم قَاَل: اٍس َعِن اtmِ:n َص@: اهللاُ اٍس َعِن اtmِ:n َص@: اهللاُ اٍس َعِن اtmِ:n َص@: اهللاُ اٍس َعِن اtmِ:n َص@: اهللاُ َعِن ابِْن َقب: َعِن ابِْن َقب: َعِن ابِْن َقب: َعِن ابِْن َقب: 

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
 ِ� ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
 ِ� ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
 ِ� ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
    ال

ةَ، 
َ

ال ةَ، َسبِْع َموَاِطَن: ِحَ) فَْفتَتُِح الص:
َ

ال ةَ، َسبِْع َموَاِطَن: ِحَ) فَْفتَتُِح الص:
َ

ال ةَ، َسبِْع َموَاِطَن: ِحَ) فَْفتَتُِح الص:
َ

ال و:ِل ُ�َم:دُ     ».».».».............َسبِْع َموَاِطَن: ِحَ) فَْفتَتُِح الص:
َ ْ
ِْسنَاِد األ

ْ
َْ@، وَُهَو َسيtئُ  َوِ� اإل

َ
� �ِ

َ
نُْن أ

ِْفِظ، وََحِديثُُه َحَسٌن إِْن َشاَء اهللاُ 
ْ
        .ا�

حضرت روايت مي كند كه  5 حضرت عبد اهللا بن عباس ترجمه:
بجز هفت جا در هيچ جاي كه:  نده ادان دافرم وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:  پيغمبر خدا

 ،د. يكي هنگامي كه نمازخوانگرد دينيرفع نبايد ديگر (بطور سنّت مؤكده) 
   .شش تاي مابقي در دوران حج)و (، را شروع مي كندنماز 

  به دنبالة حديث مي نويسد:  6 ميثَيالمه هع   _�+
ت هست، وگرچه قو بِي لَيلَىاَمحمد بن حديث يكي از راويان اين 

ي صحت يعني درجة ثان در انشاء اهللاحاديثش ولي  حافظه اش ضعيف بود،
            ))))١١١١((((    .قرار دارد »حديث حسن«درجة در 

و محدثين او     َوقَْد ُوعtَق.َوقَْد ُوعtَق.َوقَْد ُوعtَق.َوقَْد ُوعtَق.در جاي ديگر مي نويسد:  6 ميثَيالمه هع
  ))))٢٢٢٢((((    .قرار داده اند »ثقه«را در روايت حديث 

                                                 
  ...رُْؤيَِة الْبَيِْت  بَاُب رَفْعِ الْيََديِْن ِعنْدَ  ٥٤٦١حدیث  ٣/٢٣٨ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمی:  (١)
  باب رفع الیدین فی الصالة ٢٥٩٣حدیث  ١٠٣و  ٢/١٠٢ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمی:   (٢)
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در  6  يمثَيهعالمه ، بر وفق تصريح اين حديث شريف   _�+
 دارد و طبق تصريح قرار »حديث حسن«درجة ثاني صحت حديث يعني 

 ر مرتبة اوليچنانكه گذشت د 6 و عالمه عزيزي 6 امام سيوطي
قرار دارد. بنابرين اين حديث شريف  »حيححديث ص« صحت حديث يعني

  .گويندمي  »و صحيح حديث حسن«را 
 ،است كه در صحت حديثي »حديث حسن«و بايد دانست كه   _�+

قرار دارد، و به اتفاق  »صحيح حديث«در درجة بعد از  مطابق اصول حديث
      ))))١١١١((((    .قابل قبول و واجب العمل مي باشد »حديث صحيح«محدثين مانند 

  
  �  _َمعُ الزوائدَمْج حدیث+�

�+
 
�_  �  

خود كتاب  در 6 ميثَيالمه هعنيز را شريف  حديث اين  _۱۱۰+
  نموده است: تخريج »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«

 ِ� ««««َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل:     ، َعِن اtmِ:n َص@: اهللاُ ، َعِن اtmِ:n َص@: اهللاُ ، َعِن اtmِ:n َص@: اهللاُ ، َعِن اtmِ:n َص@: اهللاُ وََعِن ابِْن َقب:اٍس وََعِن ابِْن َقب:اٍس وََعِن ابِْن َقب:اٍس وََعِن ابِْن َقب:اٍس 
:

يِْدي إِال
َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
    ال

ةَ، وَِحَ) يَ 
َ

ال ةَ، وَِحَ) يَ َسبَْعِة َموَاِطَن: ِحَ) َفْفتَتُِح الص:
َ

ال ةَ، وَِحَ) يَ َسبَْعِة َموَاِطَن: ِحَ) َفْفتَتُِح الص:
َ

ال ةَ، وَِحَ) يَ َسبَْعِة َموَاِطَن: ِحَ) َفْفتَتُِح الص:
َ

ال ََرامَ َسبَْعِة َموَاِطَن: ِحَ) َفْفتَتُِح الص:
ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
ََرامَ ْدُخُل  ال

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
ََرامَ ْدُخُل  ال

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
ََرامَ ْدُخُل  ال

ْ
َمْسِجَد ا�

ْ
        »»»»............ْدُخُل  ال

حضرت روايت مي كند كه  5 حضرت عبد اهللا بن عباس ترجمه:
بجز هفت جا در هيچ جاي ديگر كه  دندان دافرم وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:  پيغمبر خدا

نماز به كرد. يكي هنگامي كه نمازخوان  يدينرفع نبايد (بطور سنّت مؤكده) 
  ))))١١١١((((    ... و، مي كند آغاز

  در 6  ميثَيهعالمه ، بر وفق تصريح اين حديث شريف   _�+
                                                 

ِحيحِ  ألَْحَسنُ «  )١(     ».بِهِ  اِالْحتَِجاجِ  ِيف  كَالصَّ
 عرفةمل Fـوالتيس التقريب  |به   االحتجاج وحكم الحسن أقسام ١٧٤و  ١/١٧١ تدریب الراوی للسیوطی:

  النوع الثانی: الحسن ٢٩ص  الحديث للنووی: أصول يف النذير البشF سنن

  باب رفع الیدین فی الصالة ٢٥٩٣حدیث  ١٠٣و  ٢/١٠٢ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمی:  )٢(
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  طبق تصريحبردارد و قرار  »حديث حسن«درجة ثاني صحت حديث يعني 
 و نقل امام انور شاه كشميري 6 عزيزيو عالمه  6 امام سيوطي

  قرار دارد. »حيححديث ص« يعني اولي صحت حديثمرتبة  در 6
 است كه در صحت حديثي »حديث حسن«و چنانكه گفته شد   _�+

قرار دارد، و به اتفاق  »حديث صحيح«در درجة بعد از  مطابق اصول حديث
      ))))١١١١((((    .قابل قبول و واجب العمل مي باشد »حديث صحيح«دثين مانند مح
  

  �  _َبهابن ابی َشْی َصن.فُمحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 هبيابوبكر ابن ابي شَرا امام شريف حديث اين   _۱۱۱+
 روايت »ألُْمَصنَّف«خود كتاب مشهور در  6 بخارياستاذ امام  )ق هـ235

  نموده است.
عَنَ  عَنَ َحد: عَنَ َحد: عَنَ َحد:  َحد:

َ
 ا انُْن فَُضيٍْل، َقْن َقَطاءٍ، َقْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ~ٍ، َعِن ابِْن َقب:اٍس، قَاَل: ال
َ

 ا انُْن فَُضيٍْل، َقْن َقَطاءٍ، َقْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ~ٍ، َعِن ابِْن َقب:اٍس، قَاَل: ال
َ

 ا انُْن فَُضيٍْل، َقْن َقَطاءٍ، َقْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ~ٍ، َعِن ابِْن َقب:اٍس، قَاَل: ال
َ

ا انُْن فَُضيٍْل، َقْن َقَطاءٍ، َقْن َسِعيِد بِْن ُجبَْ~ٍ، َعِن ابِْن َقب:اٍس، قَاَل: ال
َفا   الص:

َ
َيَْت، وََ�

ْ
ى ا>

َ
ةِ، َو2ِذَا رَأ

َ
ال  الص:

َ
 ِ� َسبْعَِة َموَاِطَن: إِذَا قَاَم إِ�

:
يِْدي إِال

َ ْ
َفا تُْرَفُع األ  الص:

َ
َيَْت، وََ�

ْ
ى ا>

َ
ةِ، َو2ِذَا رَأ

َ
ال  الص:

َ
 ِ� َسبْعَِة َموَاِطَن: إِذَا قَاَم إِ�

:
يِْدي إِال

َ ْ
َفا تُْرَفُع األ  الص:

َ
َيَْت، وََ�

ْ
ى ا>

َ
ةِ، َو2ِذَا رَأ

َ
ال  الص:

َ
 ِ� َسبْعَِة َموَاِطَن: إِذَا قَاَم إِ�

:
يِْدي إِال

َ ْ
َفا تُْرَفُع األ  الص:

َ
َيَْت، وََ�

ْ
ى ا>

َ
ةِ، َو2ِذَا رَأ

َ
ال  الص:

َ
 ِ� َسبْعَِة َموَاِطَن: إِذَا قَاَم إِ�

:
يِْدي إِال

َ ْ
تُْرَفُع األ

َمْروَةِ، َوِ� َعَرفَاٍت، َوِ� َ�ْ 
ْ
َمْروَةِ، َوِ� َعَرفَاٍت، َوِ� َ�ْ وَال
ْ
َمْروَةِ، َوِ� َعَرفَاٍت، َوِ� َ�ْ وَال
ْ
َمْروَةِ، َوِ� َعَرفَاٍت، َوِ� َ�ْ وَال
ْ
َِمارِ.وَال

ْ
َِمارِ.ٍع، وَِعنَْد ا'
ْ
َِمارِ.ٍع، وَِعنَْد ا'
ْ
َِمارِ.ٍع، وَِعنَْد ا'
ْ
        ٍع، وَِعنَْد ا'

روايت مي كند كه حضرت عبد اهللا بن  6 سعيد بنِ جبير ترجمه:
طور سنّت مؤكده) ه فرمود: بجز هفت جا در هيچ جاي ديگر (ب 5 عباس
و كرد. يكي هنگامي كه نمازخوان براي نماز ايستاده شود، ( يدينرفع نبايد 

    شش تاي مابقي در دوران حج).
))))٢٢٢٢((((  

مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس گُمن امام   _�+
َُخارtWِ     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     هُ هُ هُ هُ ادُ ادُ ادُ ادُ نَ نَ نَ نَ إسْ إسْ إسْ إسْ دربارة اين حديث شريف مي فرمايد: 

ْ
 َ�ِْط ا>

َ
�َ tWَُِخار

ْ
 َ�ِْط ا>

َ
�َ tWَُِخار

ْ
 َ�ِْط ا>

َ
�َ tWَُِخار

ْ
 َ�ِْط ا>

َ
اسناد     ....َ�

                                                 
ِحيحِ  ألَْحَسنُ «  )١(     ».بِهِ  اِالْحتَِجاجِ  ِيف  كَالصَّ

 ملعرفة Fـوالتيس التقريب  |به   االحتجاج وحكم الحسن أقسام ١٧٤و  ١/١٧١ تدریب الراوی للسیوطی:
  النوع الثانی: الحسن ٢٩ص  الحديث للنووی: أصول يف النذير البشF سنن

  َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبFٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ  ٢٤٥٠حدیث  ١/٢١٤مصنف ابن ابی شیبة:   )٢(
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 شروط صحت احاديث صحيح بخاري شريفمطابق  اين حديث شريف
 د.مي باش »صحيح«

))))١١١١((((   

  
  �  _شرح معانی ا5ثار حدیث+�

�+
 
�_  �  

ر  را  شريف حديث اين  _۱۱۲+ ث مفسـامام فقيه مجتهد اصولي محد
رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابو

  وايت كرده است.ر »معانی اآلثار
َقْن ِمْقَسٍم ، َعِن ابِْن َقب:اٍس رَِ�َ اُهللا َقنُْهَما َعِن َقْن ِمْقَسٍم ، َعِن ابِْن َقب:اٍس رَِ�َ اُهللا َقنُْهَما َعِن َقْن ِمْقَسٍم ، َعِن ابِْن َقب:اٍس رَِ�َ اُهللا َقنُْهَما َعِن َقْن ِمْقَسٍم ، َعِن ابِْن َقب:اٍس رَِ�َ اُهللا َقنُْهَما َعِن ... ... ... ... َقْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُقَمَر، َو َقْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُقَمَر، َو َقْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُقَمَر، َو َقْن نَافٍِع، َعِن ابِْن ُقَمَر، َو 

 :nا :nا :nا :nةِ، وَِعنَْد ا
َ

ال يِْدي ِ� َسبِْع َموَاِطَن ، ِ� افْتِتَاِح الص:
َ ْ
ةِ، وَِعنَْد tmِ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: تُْرَفُع األ

َ
ال يِْدي ِ� َسبِْع َموَاِطَن ، ِ� افْتِتَاِح الص:

َ ْ
ةِ، وَِعنَْد tmِ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: تُْرَفُع األ

َ
ال يِْدي ِ� َسبِْع َموَاِطَن ، ِ� افْتِتَاِح الص:

َ ْ
ةِ، وَِعنَْد tmِ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: تُْرَفُع األ

َ
ال يِْدي ِ� َسبِْع َموَاِطَن ، ِ� افْتِتَاِح الص:

َ ْ
tmِ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: تُْرَفُع األ

. َْمَريَْ)ِ
ْ
ُمزْدَلَِفِة ، وَِعنَْد ا'

ْ
َمْرَوةِ ، َوبَِعَرفَاٍت َوبِال

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيِْت، َوَ�

ْ
.ا> َْمَريَْ)ِ

ْ
ُمزْدَلَِفِة ، وَِعنَْد ا'

ْ
َمْرَوةِ ، َوبَِعَرفَاٍت َوبِال

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيِْت، َوَ�

ْ
.ا> َْمَريَْ)ِ

ْ
ُمزْدَلَِفِة ، وَِعنَْد ا'

ْ
َمْرَوةِ ، َوبَِعَرفَاٍت َوبِال

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيِْت، َوَ�

ْ
.ا> َْمَريَْ)ِ

ْ
ُمزْدَلَِفِة ، وَِعنَْد ا'

ْ
َمْرَوةِ ، َوبَِعَرفَاٍت َوبِال

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيِْت، َوَ�

ْ
        ا>

از  6و مقْسم  5اهللا بن عمر از حضرت عبد 6 نافع ترجمه:
 كه حضرت رسول خداروايت مي كنند  5 حضرت عبد اهللا بن عباس

(بطور سنّت مؤكده) بايد در هفت جا  تنهافرمان دادند كه  وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@: 
  ))))٢٢٢٢((((    .در دوران حج)بقيه و كرد و بس: يكبار در شروع نماز، ( يدينرفع 

حديث «ريف در درجة ثاني صحت يعني سند اين حديث ش  _�+
يا  ولي مطابق اصول حديث در موجوديت يك شاهد يا متابع و است، »حسن

        ))))٣٣٣٣(((( .گيرد قرار مي »صحيححديث «مؤيد ديگر در درجة اولي صحت يعني 

متابعات و مؤيدات  ،شواهد ؛كتاب حاضرمسطورة سراسر احاديث  و
 »حيححديث حسن و ص« پس اين حديث شريف،اين حديث شريف است. 

  مي باشد.

                                                 
  ١٤ص  مسئلۀ ترک رفع الیدین:  )١(
؛ بَاُب رَفْعِ الْيََديِْن ِعنَْد  ٣٨٢١حدیث  ٢/١٧٦ رشح معانی اآلثار للطحاوی:  )٢(    ...كِتَاُب َمنَاِسِك الَْحجِّ
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:     )٣(
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  �  _َبهابن ابی َشْی َصن.فُمحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 هبيابوبكر ابن ابي شَرا امام شريف حديث اين   _۱۱۳+
 روايت »ألُْمَصنَّف«خود كتاب مشهور در  6 بخارياستاذ امام  )ق هـ235

  نموده است.
 ِ� َسبِْع َموَاِضَع: إِذَا ُقمَْت َقْن ِمْقَسٍم، عَِن ابِْن َقب:اٍس قَاَل: َقْن ِمْقَسٍم، عَِن ابِْن َقب:اٍس قَاَل: َقْن ِمْقَسٍم، عَِن ابِْن َقب:اٍس قَاَل: َقْن ِمْقَسٍم، عَِن ابِْن َقب:اٍس قَاَل: 

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
 ِ� َسبِْع َموَاِضَع: إِذَا ُقمَْت ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
 ِ� َسبِْع َموَاِضَع: إِذَا ُقمَْت ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
 ِ� َسبِْع َموَاِضَع: إِذَا ُقمَْت ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
ال

َمْرَوةِ، 
ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َو2ِذَا ُقْمَت َ�

ْ
يَْت ا>

َ
، َو2ِذَا رَأ ٍ

َ
ةِ، َو2ِذَا ِجئَْت ِمْن بَت

َ
ال  الص:

َ
َمْرَوةِ، إِ�

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َو2ِذَا ُقْمَت َ�

ْ
يَْت ا>

َ
، َو2ِذَا رَأ ٍ

َ
ةِ، َو2ِذَا ِجئَْت ِمْن بَت

َ
ال  الص:

َ
َمْرَوةِ، إِ�

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َو2ِذَا ُقْمَت َ�

ْ
يَْت ا>

َ
، َو2ِذَا رَأ ٍ

َ
ةِ، َو2ِذَا ِجئَْت ِمْن بَت

َ
ال  الص:

َ
َمْرَوةِ، إِ�

ْ
َفا وَال  الص:

َ
َيَْت، َو2ِذَا ُقْمَت َ�

ْ
يَْت ا>

َ
، َو2ِذَا رَأ ٍ

َ
ةِ، َو2ِذَا ِجئَْت ِمْن بَت

َ
ال  الص:

َ
إِ�

َِمارِ.
ْ
َِمارِ.َوبِعََرفَاٍت، َو5َِمٍْع، وَِعنِْد ا'
ْ
َِمارِ.َوبِعََرفَاٍت، َو5َِمٍْع، وَِعنِْد ا'
ْ
َِمارِ.َوبِعََرفَاٍت، َو5َِمٍْع، وَِعنِْد ا'
ْ
        َوبِعََرفَاٍت، َو5َِمٍْع، وَِعنِْد ا'

 مي كند كه حضرت عبد اهللا بن عباسروايت  6 مقْسم ترجمه:

 نبايدطور سنّت مؤكده) ه فرمود: بجز هفت جا در هيچ جاي ديگر (ب 5
و شش تاي يكي زماني كه براي اداي نماز ايستاده شوي، ( كرد. يدينرفع 

  ))))١١١١((((    .مابقي در دوران حج)
حديث «سند اين حديث شريف در درجة ثاني صحت يعني   _�+

يا  بق اصول حديث در موجوديت يك شاهد يا متابع وولي مطا بوده »حسن
 و))))٢٢٢٢(((( ،گيرد قرار مي »صحيححديث «مؤيد ديگر در درجة اولي صحت يعني 

متابعات و مؤيدات اين حديث  ،شواهد ؛كتاب حاضرمسطورة سراسر احاديث 
  مي باشد. »حيححديث حسن و ص«پس اين حديث شريف، شريف است. 

  
  �  _یرَجم الکبالُمْع حدیث+�

�+
 
�_  �  

  القاسم بواحمد اامام محدث سليمان بن را شريف  حديث اين  _۱۱۴+
                                                 

  ْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبFٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ مَ  ١٥٧٥٢حديث  ٣/٤٣٦ مصنف ابن ابی شیبة:  (١)

  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:     )٢(
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وايت نمـوده  ر »املُْعَجم الکبیر«كتاب خود هـ) در 360(متوفى  6 طبراني
  است.

 تُْرَفُع ««««َعِن ابِْن َقب:اٍس رَِ� اُهللا َقنُْه، َعِن اtmِ:n َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: َعِن ابِْن َقب:اٍس رَِ� اُهللا َقنُْه، َعِن اtmِ:n َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: َعِن ابِْن َقب:اٍس رَِ� اُهللا َقنُْه، َعِن اtmِ:n َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: َعِن ابِْن َقب:اٍس رَِ� اُهللا َقنُْه، َعِن اtmِ:n َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل: 
َ

 تُْرَفُع ال
َ

 تُْرَفُع ال
َ

 تُْرَفُع ال
َ

ال
ةَ 

َ
ال  ِ� َسبِْع َموَاِطَن ِحَ) َفْفتَتُِح الص:

:
يِْدي إِال

َ ْ
ةَ األ

َ
ال  ِ� َسبِْع َموَاِطَن ِحَ) َفْفتَتُِح الص:

:
يِْدي إِال

َ ْ
ةَ األ

َ
ال  ِ� َسبِْع َموَاِطَن ِحَ) َفْفتَتُِح الص:

:
يِْدي إِال

َ ْ
ةَ األ

َ
ال  ِ� َسبِْع َموَاِطَن ِحَ) َفْفتَتُِح الص:

:
يِْدي إِال

َ ْ
        ».».».».............    األ

مي كند كه حضرت  روايت 5 عبد اهللا بن عباسحضرت  ترجمه:
ه بجز هفت جا در هيچ جاي ديگر (ب  :فرمودند وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:  پيغمبر خدا

 و شش تاي( ،نماز غازآدر كرد. يكي  يدينرفع  نبايدطور سنّت مؤكده) 
           ))))١١١١((((    .در دوران حج) ماندهقياب

 تصريح امام سيوطيچنانكه گذشت به  ين حديث شريفا   _�+
 »حيححديث ص« 6و امام انور شاه كشميري  6، عالمه عزيزي 6

   مي باشد.
  

  �  _َندُ الَْبزّارُمْس حدیث+�

�+
 
�_  �  

 ن عمروحمد باابو بكر  ،امام محدثرا  اين حديث شريف  _115+
  ) روايت نموده است.ق هـ292ار (متوفى زَّبه المعروف ب 6 يعتك

َ�:اُر ِ� ُمْسنَِدهِ: 
ْ
َ�:اُر ِ� ُمْسنَِدهِ: َوقَاَل ال
ْ
َ�:اُر ِ� ُمْسنَِدهِ: َوقَاَل ال
ْ
َ�:اُر ِ� ُمْسنَِدهِ: َوقَاَل ال
ْ
َعلَيْـِه َعلَيْـِه َعلَيْـِه َعلَيْـِه     َقْن نَافٍِع َقْن ابِْن ُقَمَر َقْن اtmِ:n َص@: اهللاُ َقْن نَافٍِع َقْن ابِْن ُقَمَر َقْن اtmِ:n َص@: اهللاُ َقْن نَافٍِع َقْن ابِْن ُقَمَر َقْن اtmِ:n َص@: اهللاُ َقْن نَافٍِع َقْن ابِْن ُقَمَر َقْن اtmِ:n َص@: اهللاُ     ............َوقَاَل ال

 
َ

ال يِْدي ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن: افْتِتَاِح الص:
َ ْ
 وََسل:َم، قَاَل: تُْرَفُع األ

َ
ال يِْدي ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن: افْتِتَاِح الص:

َ ْ
 وََسل:َم، قَاَل: تُْرَفُع األ

َ
ال يِْدي ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن: افْتِتَاِح الص:

َ ْ
 وََسل:َم، قَاَل: تُْرَفُع األ

َ
ال يِْدي ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن: افْتِتَاِح الص:

َ ْ
        ............ةِ ةِ ةِ ةِ وََسل:َم، قَاَل: تُْرَفُع األ

 روايت 5عبد اهللا بن عمرحضرت از  6 حضرت نافع ترجمه:
در  فقطفرمان دادند كه  وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:  خداپيغامبر كه حضرت ند مي ك

 آغاز دريكبار  بس: و گردد مي انجام يدينهفت جا (بطور سنّت مؤكده) رفع 
  ))))٢٢٢٢((((    .در دوران حج)بقيه و نماز، (

                                                 
  ِمْقَسُم عَِن ابِْن عَبَّاٍس  ١٢٠٧٢حدیث  ١١/٣٨٥ املعجم الکبیر للطربانی:  )١(

البنایة رشح به حوالۀ  مسند البزار  | صفة الصالة  ٣٩٠/ ١حوالۀ نصب الرایة للزیلعی: ه بزَّار مسند الب  )٢(
   قول سبحان ربی هللا فی السجود ٢/٢٥٣ الهدایة للعینی:
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  .است »حيححديث حسن و ص« يفاين حديث شر  _�+

  
  �  _ِةاَیالر. ُبْصَنحدیث +�

�+
 
�_  �  

 بو محمد عبد اهللا بناجمال الدين امام را  حديث شريف اين  _116+
يوسف بن محمد زلَيمثال خود  هـ) در كتاب ال762(متوفى  6 حنفي يع

   است. ج نمودهتخري »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «
 ّgَِِن الن:َساiْ:بُو َقبِْد الر

َ
iَُْد نُْن ُشَعيٍْب أ

َ
عَنَا أ بُو َقبِْد الر:iَِْن الن:َساgِّ ... َحد:

َ
iَُْد نُْن ُشَعيٍْب أ

َ
عَنَا أ بُو َقبِْد الر:iَِْن الن:َساgِّ ... َحد:

َ
iَُْد نُْن ُشَعيٍْب أ

َ
عَنَا أ بُو َقبِْد الر:iَِْن الن:َساgِّ ... َحد:

َ
iَُْد نُْن ُشَعيٍْب أ

َ
عَنَا أ ن: اmِ:n:     ............... َحد:

َ
ن: اmِ:n: َقْن ابِْن َقب:اٍس أ
َ
ن: اmِ:n: َقْن ابِْن َقب:اٍس أ
َ
ن: اmِ:n: َقْن ابِْن َقب:اٍس أ
َ
    َقْن ابِْن َقب:اٍس أ

ْعَضاٍء: َص@: اهللاُ َص@: اهللاُ َص@: اهللاُ َص@: اهللاُ 
َ
 َسبْعَةِ أ

َ
ُجودُ َ� �ْعَضاٍء:  َعلَيْهِ وََسل:َم، قَاَل: الس

َ
 َسبْعَةِ أ

َ
ُجودُ َ� �ْعَضاٍء:  َعلَيْهِ وََسل:َم، قَاَل: الس

َ
 َسبْعَةِ أ

َ
ُجودُ َ� �ْعَضاٍء:  َعلَيْهِ وََسل:َم، قَاَل: الس

َ
 َسبْعَةِ أ

َ
ُجودُ َ� �َيَْت.     ............ َعلَيْهِ وََسل:َم، قَاَل: الس

ْ
يْت ا>

َ
يِْدي إذَا رَأ

َ ْ
َيَْت. َوَرفُْع األ

ْ
يْت ا>

َ
يِْدي إذَا رَأ

َ ْ
َيَْت. َوَرفُْع األ

ْ
يْت ا>

َ
يِْدي إذَا رَأ

َ ْ
َيَْت. َوَرفُْع األ

ْ
يْت ا>

َ
يِْدي إذَا رَأ

َ ْ
َوَرفُْع األ

ةِ 
َ

ال َِماِر. َو2ِذَا ُقْمَت لِلص:
ْ
َمْرَوةِ. َوبَِعَرفََة. وَِعنَْد َر3ِْ ا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
ةِ َوَ�

َ
ال َِماِر. َو2ِذَا ُقْمَت لِلص:

ْ
َمْرَوةِ. َوبَِعَرفََة. وَِعنَْد َر3ِْ ا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
ةِ َوَ�

َ
ال َِماِر. َو2ِذَا ُقْمَت لِلص:

ْ
َمْرَوةِ. َوبَِعَرفََة. وَِعنَْد َر3ِْ ا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
ةِ َوَ�

َ
ال َِماِر. َو2ِذَا ُقْمَت لِلص:

ْ
َمْرَوةِ. َوبَِعَرفََة. وَِعنَْد َر3ِْ ا'

ْ
َفا وَال  الص:

َ
            ....َوَ�

 وايتر 5 از حضرت عبد اهللا بن عباس...  6 نَسائي امام ترجمه:
 جده بر هفـت : سفرمودند وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:  خداپيغامبر كه حضرت مي كند 

  :استهفت جا سنّت مؤكده) در ( يدينو رفع  ... دمي شو اعضاي بدن انجام
  ))))١١١١((((    .براي نماز ايستاده شوييكبار در وقتي كه  و شش تا در دوران حج

، عالمـه  6 سيوطي حديث شريف به تصريح امامين ا   _�+
    ))))٢٢٢٢((((    .مي باشد »حيححديث ص« 6و امام انور شاه كشميري  6عزيزي 

  
  �  _امام بخاری حدیث+�

�+
 
�_  �  

 ) درق هـ 256 (متوفى 6 امام بخاري را شريفحديث اين   _۱۱۷+
  نموده است. روايت »قُرَُّة الَْعيْنَْ=ِ بِرَفْعِ الْیََدیْنِ «معروف به خود  »رَفْعِ الْیََدیْنجزء «

                                                 
  صفة الصالة ١/٣٩٠ نصب الراية للزیلعی:  (١)

مع حاشیته قََدیْن نَیُْل الَفْر  |   ٢٧و  ٢٦سطر  ٢/٣٢٧  الرساج املنیر فی رشح الجامع الصغیر للعزیزی:   (٢)
      ١٣٧ص  :لإلمام الکشمیری بسط الیدین فی مسئلة رفع الیدین
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لَيِْه وََسل:َم لَيِْه وََسل:َم لَيِْه وََسل:َم لَيِْه وََسل:َم َعِن ابِْن َقب:اٍس، َعِن اtmِ:n َص@: اُهللا عَ َعِن ابِْن َقب:اٍس، َعِن اtmِ:n َص@: اُهللا عَ َعِن ابِْن َقب:اٍس، َعِن اtmِ:n َص@: اُهللا عَ َعِن ابِْن َقب:اٍس، َعِن اtmِ:n َص@: اُهللا عَ ... ... ... ... َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ ... ... ... ... َوقَاَل َو�ِيٌع َوقَاَل َو�ِيٌع َوقَاَل َو�ِيٌع َوقَاَل َو�ِيٌع 
 ««««قَاَل: قَاَل: قَاَل: قَاَل: 

َ
ال  ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن ِ� افْتِتَاِح الص:

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ال

َ
ال  ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن ِ� افْتِتَاِح الص:

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ال

َ
ال  ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن ِ� افْتِتَاِح الص:

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ال

َ
ال  ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن ِ� افْتِتَاِح الص:

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
            ....»»»»............ةِ ةِ ةِ ةِ ال

 از حضرت عبد اهللا بن عمر ... 6 امام وكيع بن الجراح ترجمه:
 روايت مي كند كه حضرت 5 عباس حضرت عبد اهللا بنو از  5

 در هيچ جايفرمان دادند كه بجز هفت جا  وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:  خدا پيغامبر
بقيه و يكبار در شروع نماز، ( :يدين كرد(بطور سنّت مؤكده) رفع نبايد ديگر 

  ))))١١١١((((    .در دوران حج)
  مي باشد. »حيححديث حسن و ص« ،اين حديث شريف  _�+

  
  �  _یِنْیشرح ابی داود َع حدیث+�

�+
 
�_  �  

بدر عالمه ام محدث فقيه بال منازع امرا  شريفحديث اين   _۱۱۸+
ـ ق)  855(متوفى  6 ى حنفينعي الدين   خود »سنن ابی داودرشح «در ه

  نموده است. خريجت
 عَ عَ عَ عَ َعِن ابِْن َقب:اٍس، َعِن اtmِ:n َعِن ابِْن َقب:اٍس، َعِن اtmِ:n َعِن ابِْن َقب:اٍس، َعِن اtmِ:n َعِن ابِْن َقب:اٍس، َعِن اtmِ:n ... ... ... ... ومنها: ومنها: ومنها: ومنها: 

 لَ لَ لَ
يِْدي : : : : اَل اَل اَل اَل قَ قَ قَ قَ     المُ المُ المُ المُ الس: الس: الس: الس:     يهِ يهِ يهِ يهِ لَ

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
يِْدي ال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
يِْدي ال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
يِْدي ال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
ال

 ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن ِ� افْتِتَاِح 
:

 ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن ِ� افْتِتَاِح إِال
:

 ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن ِ� افْتِتَاِح إِال
:

 ِ� َسبَْعِة َموَاِطَن ِ� افْتِتَاِح إِال
:

ةِ إِال
َ

ال ةِ الص:
َ

ال ةِ الص:
َ

ال ةِ الص:
َ

ال ر إ� ر إ� ر إ� ر إ� نُظ نُظ نُظ نُظ يَ يَ يَ يَ فَ فَ فَ فَ     امِ امِ امِ امِ رَ رَ رَ رَ ا�َ ا�َ ا�َ ا�َ     دِ دِ دِ دِ سجِ سجِ سجِ سجِ ل المَ ل المَ ل المَ ل المَ دخُ دخُ دخُ دخُ يَ يَ يَ يَ     )َ )َ )َ )َ حِ حِ حِ حِ وَ وَ وَ وَ     ،،،،الص:
        ............يِت يِت يِت يِت >َ >َ >َ >َ اااا

 5عباس بن اهللا عبد حضرت ... از 6 ليلي ابي ابن قاضي ترجمه:

 عَ عَ عَ عَ خدا ت پيغمبر مي كند كه حضر روايت
 لَ لَ لَ
لَوةُ     هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ لَ لَوةُ الص: لَوةُ الص: لَوةُ الص:  الس: الس: الس: الس: وَ وَ وَ وَ     الص:

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

 بجزدند كه وفرم مُ مُ مُ مُ ال
كرد:  يدينه) رفع (بطور سنّت مؤكددر هيچ جاي ديگري نبايد ر هفت جا د

  ))))٢٢٢٢((((    .و شش تاي مابقي در دوران حج)شروع نماز، (وقت يكبار در 
  مي باشد. »حيححديث حسن و ص« ،اين حديث شريف  _�+

                                                 
  ٨١حدیث  ٥٩ص البخاری، قرة العینین برفع الیدین:    )١(
  كِتاُب الَصالَِة، باب: يف رَفع اليدين ٢٩٩و  ٣/٢٩٨ رشح ابی داؤد للعینی:  )٢(
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  �  _العنایة حدیث+�

�+
 
�_  �  

امام فقيه محدث عالمه اكمل الدين را  شريفحديث اين   _۱۱۹+
  نموده.تخريج  »لعنایةا«در كتاب مشهور خود  هـ) 786(متوفى  6 بابرتي

ِيَن َشِهدَ َقْن ابِْن َقب:اٍس رَِ�َ اهللاُ َقْن ابِْن َقب:اٍس رَِ�َ اهللاُ َقْن ابِْن َقب:اٍس رَِ�َ اهللاُ َقْن ابِْن َقب:اٍس رَِ�َ اهللاُ 
:

ةَ ا  َعَ¡َ
ْ
ن:هُ قَاَل: إن: ال

َ
ِيَن َشِهدَ  َقنُْهَما ك

:
ةَ ا  َعَ¡َ

ْ
ن:هُ قَاَل: إن: ال

َ
ِيَن َشِهدَ  َقنُْهَما ك

:
ةَ ا  َعَ¡َ

ْ
ن:هُ قَاَل: إن: ال

َ
ِيَن َشِهدَ  َقنُْهَما ك

:
ةَ ا  َعَ¡َ

ْ
ن:هُ قَاَل: إن: ال

َ
� َص@:      َقنُْهَما كmِ:nَص@: لَُهمْ ا �mِ:nَص@: لَُهمْ ا �mِ:nَص@: لَُهمْ ا �mِ:nلَُهمْ ا

ةِ.    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ 
َ

ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص:
:

يِْدَفُهْم إال
َ
َن:ِة لَْم يَُكونُوا يَْرَفُعوَن أ

ْ
ةِ.َعلَيِْه وََسل:َم بِا'

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

:
يِْدَفُهْم إال

َ
َن:ِة لَْم يَُكونُوا يَْرَفُعوَن أ

ْ
ةِ.َعلَيِْه وََسل:َم بِا'

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

:
يِْدَفُهْم إال

َ
َن:ِة لَْم يَُكونُوا يَْرَفُعوَن أ

ْ
ةِ.َعلَيِْه وََسل:َم بِا'

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

:
يِْدَفُهْم إال

َ
َن:ِة لَْم يَُكونُوا يَْرَفُعوَن أ

ْ
        َعلَيِْه وََسل:َم بِا'

 فرمود: است كه روايت 5 عباس بن اهللا عبد حضرتاز  ه:ترجم
به بهشتي بودن ايشان  وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@: عشَرَه مبشَّرَه كه حضرت رسول خدا 

نماز رفع  داخلِهيچ جاي  ر درديگ ،شروع نمازشهادت داده اند، بجز در 
يد١١١١(((( كردند. ن نميي((((  

 ،متابعات و شواهد و مؤيداتدر موجوديت حديث شريف  اين  _�+
  ))))٢٢٢٢(((( گيرد. قرار مي »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 

  
  �  _التجرید ُقّدوری حدیث+�

�+
 
�_  �  

بغدادي  محمد الحسين احمد بن ابيامام را  شريفحديث اين   _۱۲۰+
در دايرة المعارف فقه تقابلي ) ق هـ498 و وفات 362والدت ( 6 قدوري

  كرده است. تخريج »التجرید«خود 
ب:اٍس قَاَل vََن رَُسوُل اهللاِ ب:اٍس قَاَل vََن رَُسوُل اهللاِ ب:اٍس قَاَل vََن رَُسوُل اهللاِ ب:اٍس قَاَل vََن رَُسوُل اهللاِ َعِن ابِْن قَ َعِن ابِْن قَ َعِن ابِْن قَ َعِن ابِْن قَ عن عمرو بن �مد عن سعيد بن جب~ عن عمرو بن �مد عن سعيد بن جب~ عن عمرو بن �مد عن سعيد بن جب~ عن عمرو بن �مد عن سعيد بن جب~ ... ... ... ... 

الةِ  عَلَيِْه وََسل:َم يَْرفَُع يََديِْه  عَلَيِْه وََسل:َم يَْرفَُع يََديِْه  عَلَيِْه وََسل:َم يَْرفَُع يََديِْه  عَلَيِْه وََسل:َم يَْرفَُع يََديِْه َص@: اهللاُ َص@: اهللاُ َص@: اهللاُ َص@: اهللاُ  الةِ Uِ الص: الةِ Uِ الص: الةِ Uِ الص: َما Uِ الص:
:
sُ َما
:
sُ َما
:
sُ َما
:
sُ ،افْتِتَاِح َخفَض َوَرفََع، َخفَض َوَرفََع، َخفَض َوَرفََع، َخفَض َوَرفََع 

َ
 افْتِتَاِح عُم: َصاَر إِ�
َ

 افْتِتَاِح عُم: َصاَر إِ�
َ

 افْتِتَاِح عُم: َصاَر إِ�
َ

عُم: َصاَر إِ�
ةِ َوتَرََك َما ِسوَى ذَلَِك 

َ
ال ةِ َوتَرََك َما ِسوَى ذَلَِك الص:
َ

ال ةِ َوتَرََك َما ِسوَى ذَلَِك الص:
َ

ال ةِ َوتَرََك َما ِسوَى ذَلَِك الص:
َ

ال         ....الص:
                                                 

  باب صفة الصالة ٣١١و  ١/٣١٠ العنایة رشح الهدایة:   )١(

  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:     )٢(
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حضرت عبد كند كه  روايت مي 6 حضرت سعيد بن جبير رجمه:ت
در  وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@: حضرت رسول اهللا مي فرمايد كه  5 باساهللا بن ع

مي نمودند و سپس  يدينرفع  اسالم در هر پائين و باال شدن در نماز يابتدا
د و فقط بر رفع هاي داخل نماز را ترك كردن يدين(اندك اندك) همة رفع 

  ))))١١١١((((    .در شروع نماز اكتفاء فرمودند يدين
 ،در موجوديت متابعات و شواهد و مؤيداتحديث شريف  اين  _�+

  گيرد. قرار مي »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 

   
  �  _لطائیشرح ابن ماجA ُمَغ حدیث+�

�+
 
�_  �  

 متوفى( 6 يلطائغَم فقيه محدث امامرا  شريفحديث اين   _۱۲۱+

 »رشح ابن ماجه« به مشهور »مالَ السَّ  هِ يْ لَ عَ  هِ تِ نَّ سُ بِ  المُ عْ أإل «كتاب  ) درق هـ 762
  خريج نموده است.خود ت

و§ديث ذكره ا>يه¦ من حديث ابن أ� �@ عن ا�كم عن مقسم عن و§ديث ذكره ا>يه¦ من حديث ابن أ� �@ عن ا�كم عن مقسم عن و§ديث ذكره ا>يه¦ من حديث ابن أ� �@ عن ا�كم عن مقسم عن و§ديث ذكره ا>يه¦ من حديث ابن أ� �@ عن ا�كم عن مقسم عن 
َم: الترفعوا َم: الترفعوا َم: الترفعوا َم: الترفعوا  َعلَيِْه وََسل:  َعلَيِْه وََسل:  َعلَيِْه وََسل:  َعلَيِْه وََسل: قاال: قال رسول اهللا َص@: اهللاُ قاال: قال رسول اهللا َص@: اهللاُ قاال: قال رسول اهللا َص@: اهللاُ قاال: قال رسول اهللا َص@: اهللاُ ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر 

        ............األيدي إال � سبع مواطن: عند افتتاح الصالة، األيدي إال � سبع مواطن: عند افتتاح الصالة، األيدي إال � سبع مواطن: عند افتتاح الصالة، األيدي إال � سبع مواطن: عند افتتاح الصالة، 
 و حضرت عبد اهللا بن عباس 5حضرت عبد اهللا بن عمر ترجمه:

 عَ عَ عَ عَ  خدا پيغامبر ند كه حضرتنروايت مي ك 5
 لَ لَ لَ
لَوةُ     هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ لَ لَوةُ الص: لَوةُ الص: لَوةُ الص:  الس: الس: الس: الس: وَ وَ وَ وَ     الص:

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

فرمان  مُ مُ مُ مُ ال
 يدينرفع (بطور سنّت مؤكده) در جاي ديگري هفت جا شما بجز  كهدادند 

  ))))٢٢٢٢((((    .در دوران حج) هو بقييكبار در شروع نماز، ( ؛دنيكن
  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

                                                 
  الترفع الیََدیْن فی تکبیر الرکوع ١١٥مسألة  ٢/٥١٩ التجرید للقدوری:  (١)

إذا ركع وإذا رفع رأسـه کتاب الصالة، باب رفع اليدين  ١٤٧٢و  ١/١٤٧١ رشح ابن ماجه للمغلطائی:  )٢(
   من الركوع 
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  �  _ِسیالمبسوط َسَرْخ حدیث+�

�+
 
�_  �  

محمد بن أحمد بن امام فقيه مجتهد را  شريفحديث اين   _۱۲۲+
ر در كتاب مشهو )ق هـ483(متوفى  6 يسخْرَس ةمئأبي سهل شمس اال

  تخريج كرده است.  »املبسوط«خود 
َمْشُهوُر:

ْ
َِديُث ال

ْ
َمْشُهوُر:وَُهَو ا�

ْ
َِديُث ال

ْ
َمْشُهوُر:وَُهَو ا�

ْ
َِديُث ال

ْ
َمْشُهوُر:وَُهَو ا�

ْ
َِديُث ال

ْ
ن: اmِ:n: َص@: اهللاُ ««««    وَُهَو ا�

َ
ن: اmِ:n: َص@: اهللاُ أ
َ
ن: اmِ:n: َص@: اهللاُ أ
َ
ن: اmِ:n: َص@: اهللاُ أ
َ
يِْدي     ::::َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل َعلَيِْه وََسل:َم قَاَل     أ

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
يِْدي ال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
يِْدي ال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
يِْدي ال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
ال

ِوتْرِ 
ْ
ُقنُوِت ِ� ال

ْ
ِعيَديِْن وَال

ْ
ةِ، َوِ� ال

َ
ال  ِ� َسبِْع َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

:
ِوتْرِ إال

ْ
ُقنُوِت ِ� ال

ْ
ِعيَديِْن وَال

ْ
ةِ، َوِ� ال

َ
ال  ِ� َسبِْع َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

:
ِوتْرِ إال

ْ
ُقنُوِت ِ� ال

ْ
ِعيَديِْن وَال

ْ
ةِ، َوِ� ال

َ
ال  ِ� َسبِْع َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

:
ِوتْرِ إال

ْ
ُقنُوِت ِ� ال

ْ
ِعيَديِْن وَال

ْ
ةِ، َوِ� ال

َ
ال  ِ� َسبِْع َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

:
        ....»»»»إال

 وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:     رسول اكرمكه حضرت  حديث مشهور است :ترجمه

(بطور سنّت مؤكده) رفع  دبجز هفت جا در هيچ جاي ديگر نباي كه ندفرمود
  ))))٢٢٢٢((((    .، و در وقت قنوت وتريديننماز عدر در شروع نماز، و كرد. يكي  يدين

 »حديث مشهور« .ستا »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+
  مي باشد. »حديث صحيح«اقسام اعلي ترين يكي از 

  
  �  _بدائع الصنائع حدیث+�

�+
 
�_  �  

 (متوفى 6 امام عالء الدين كاسانيرا  شريفحديث اين   _۱۲۳+
تخريج  »بدائع الصنائع فی ترتيب الرشائع«نظير خود  بيدر كتاب ) ق هـ 587

  است. نموده
َمَشاِه~ِ 

ْ
َمَشاِه~ِ َوِ� ال
ْ
َمَشاِه~ِ َوِ� ال
ْ
َمَشاِه~ِ َوِ� ال
ْ
ن: اmِ:n: َص@: َوِ� ال

َ
ن: اmِ:n: َص@:  أ
َ
ن: اmِ:n: َص@:  أ
َ
ن: اmِ:n: َص@:  أ
َ
 ِ� َسبِْع «««« َعلَيْهِ وََسل:َم قَاَل:  َعلَيْهِ وََسل:َم قَاَل:  َعلَيْهِ وََسل:َم قَاَل:  َعلَيْهِ وََسل:َم قَاَل:  اهللاُ  اهللاُ  اهللاُ  اهللاُ  أ

:
يِْدي إال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� َسبِْع ال

:
يِْدي إال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� َسبِْع ال

:
يِْدي إال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� َسبِْع ال

:
يِْدي إال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
ال

 
َ

ََجِر، َوَ�
ْ
ِم ا�

َ
َوتِْر، وَِعنَْد اْستِال

ْ
ُقنُوِت ِ� ال

ْ
ِعيَديِْن، وَال

ْ
ةِ، َوِ� ال

َ
ال  َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

َ
ََجِر، َوَ�

ْ
ِم ا�

َ
َوتِْر، وَِعنَْد اْستِال

ْ
ُقنُوِت ِ� ال

ْ
ِعيَديِْن، وَال

ْ
ةِ، َوِ� ال

َ
ال  َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

َ
ََجِر، َوَ�

ْ
ِم ا�

َ
َوتِْر، وَِعنَْد اْستِال

ْ
ُقنُوِت ِ� ال

ْ
ِعيَديِْن، وَال

ْ
ةِ، َوِ� ال

َ
ال  َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

َ
ََجِر، َوَ�

ْ
ِم ا�

َ
َوتِْر، وَِعنَْد اْستِال

ْ
ُقنُوِت ِ� ال

ْ
ِعيَديِْن، وَال

ْ
ةِ، َوِ� ال

َ
ال     َموَاِطَن ِعنَْد افْتِتَاِح الص:

َمْرَوةِ، َوبَِعَرفَاٍت َو5َِْمٍع وَ 
ْ
َفا وَال َمْرَوةِ، َوبَِعَرفَاٍت َو5َِْمٍع وَ الص:
ْ
َفا وَال َمْرَوةِ، َوبَِعَرفَاٍت َو5َِْمٍع وَ الص:
ْ
َفا وَال َمْرَوةِ، َوبَِعَرفَاٍت َو5َِْمٍع وَ الص:
ْ
َفا وَال َْمَريَْ)ِ الص:

ْ
َمَقاَمْ)ِ ِعنَْد ا'

ْ
َْمَريَْ)ِ ِعنَْد ال

ْ
َمَقاَمْ)ِ ِعنَْد ا'

ْ
َْمَريَْ)ِ ِعنَْد ال

ْ
َمَقاَمْ)ِ ِعنَْد ا'

ْ
َْمَريَْ)ِ ِعنَْد ال

ْ
َمَقاَمْ)ِ ِعنَْد ا'

ْ
        ».».».».ِعنَْد ال

                                                 
  کیفیة الدخول فی الصالة ١/١٤املبسوط للرسخسی:    )١(
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    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@:     رسول اكرمكه حضرت  استوارد ديث مشهور احدر ا ترجمه:

طور سنّت ه (ب دبجز هفت جا در هيچ جاي ديگر نباي كه ندفرمود وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
قت و در و يديننماز عدر و  وقت شروع نمازدر كرد. يكي  يدينمؤكده) رفع 

  ))))١١١١((((    ... قنوت وتر
 »حديث مشهور« .ستا »حديث صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

  مي باشد. »حديث صحيح«يكي از اعلي ترين اقسام 

  
  �  _شرح التلقین مازری حدیث+�

�+
 
�_  �  

بو عبد اهللا محمد بن علي بن عمـر  ارا امام  شريفحديث اين   _۱۲۴+
 »رشح التلقین«كتاب خود در  )ق هـ 536(متوفى  6 يمالك يميمي مازرتَ

   .تخريج نموده است
 ابِْن َقب:اٍس، ابِْن َقب:اٍس، ابِْن َقب:اٍس، ابِْن َقب:اٍس،     َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ َعِن ابِْن ُقَمَر ، وَ     ُرِوWَ ُرِوWَ ُرِوWَ ُرِوWَ وَ وَ وَ وَ 

َ
 إ�

ً
 َموقُوفاً َعلَيِهَما َوَمرفُ̈و

َ
 إ�

ً
 َموقُوفاً َعلَيِهَما َوَمرفُ̈و

َ
 إ�

ً
 َموقُوفاً َعلَيِهَما َوَمرفُ̈و

َ
 إ�

ً
اtmِ:n َص@: اُهللا اtmِ:n َص@: اُهللا اtmِ:n َص@: اُهللا اtmِ:n َص@: اُهللا َموقُوفاً َعلَيِهَما َوَمرفُ̈و

 ِ� َسبَْعِة َموَاِطنَ ««««قَاَل: قَاَل: قَاَل: قَاَل: كن:ُه كن:ُه كن:ُه كن:ُه َعلَيِْه وََسل:َم َعلَيِْه وََسل:َم َعلَيِْه وََسل:َم َعلَيِْه وََسل:َم 
:

يِْدي إِال
َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� َسبَْعِة َموَاِطنَ ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� َسبَْعِة َموَاِطنَ ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
 ِ� َسبَْعِة َموَاِطنَ ال

:
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرَفُع األ

َ
    ةُ ةُ ةُ ةُ ~َ ~َ ~َ ~َ كِبـكِبـكِبـكِبـتَ تَ تَ تَ وَ وَ وَ وَ تِتَاِح تِتَاِح تِتَاِح تِتَاِح فْ فْ فْ فْ إلإلإلإلاااا    تَكبَِ~ةُ تَكبَِ~ةُ تَكبَِ~ةُ تَكبَِ~ةُ     ،،،،ال

            ....»»»»............    وِت وِت وِت وِت نُ نُ نُ نُ القُ القُ القُ القُ 
و حضرت عبد اهللا بن عباس  5حضرت عبد اهللا بن عمر ترجمه:

 حضرت رسول اهللاروايت مي كردند كه دند و همچنين مي دافتوي  5
د بجز هفت جا در هيچ جاي ديگر نباي كهفرمان مي دادند  وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@: 

 و در قت تكبير شروع نمازدر وكرد. يكي  ديني(بطور سنّت مؤكده) رفع 
    ))))١١١١((((    ...وترنماز دعاي قنوت در وقت تكبير 
  مي باشد. »حديث حسن و صحيح«اين حديث شريف   _�+

                                                 
  فی سنن حکم التکبیر ایام الترشیق ١/٢٠٧ بدائع الصنائع للکاسانی:  (١)

   ١/٥٥٠ رشح التلقین لل�زری املالکی:  )٢(
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  �  _العنایة حدیث+�

�+ �_  �  
 عالمه اكمل الدينامام فقيه محدث را  شريفحديث اين   _۱۲٥+

 تخريج »العنایة«مشهور خود در كتاب  )ق هـ 786(متوفى  6 رومي بابرتي

  .ستنموده ا

ُم قَاَل  :َقنُْهمْ  َقب�اٍس رَِ�َ اهللاُ  بِْن ُقَمَر وَابِْن إ
َ

ال ةُ وَالس�
َ

ال ن� ا%�ِ$� َعلَيْهِ الص�
َ
 «أ

َ
ال

 ِ- َسبِْع َموَاِطنَ 
�

يِْدي إال
َ ْ
ُقنُوِت » تُْرفَُع األ

ْ
ب8ِِ لِل

ْ
ةِ، َوِ; ا:�ك

َ
ال ِوتِْر، َوِ;  ِ- افْتِتَاِح الص�

ْ
ِ- ال

ِعيَديِْن 
ْ
ن�ُه Fََن عُم� نُِسَخ َكَذا.... ال

َ
ْي ك

َ
 اِالبْتَِداِء: أ

َ
Kَ 

ٌ
  َوَما َروَاهُ Mَُْمول

و حضرت عبد اهللا بن عباس  5حضرت عبد اهللا بن عمر ترجمه:

 عَ  مبر خداغپيحضرت د كه روايت مي كنن 5
َ
لَوةُ  هِ يْ ل  الس� وَ  الص�

َ
فرمان دادند  مُ ال

 يدين مؤكده) رفعطور سنّت ه (بد بجز هفت جا در هيچ جاي ديگر نباي كه

و در نماز  وتروقت تكبير نماز  در وقت تكبير شروع نماز و درد. يكي گرد

   .»...عيدين

 دادنآن احاديثي كه انجام و آنگاه مي نويسد:  6 عالمه بابرتي

 و ستنداسالم هابتداي زمان دهند از  را نشان مينماز  در داخل يدينرفع 

.اندمنسوخ شده  همگي
 )٢(

  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح«اين حديث شريف   _�+

  

  �  _البنایة حدیث+�

�+ �_  �  
بدر عالمه بال منازع امام محدث فقيه را اين حديث شريف   _126+

  خود »ایةرشح الهد ألبنایة«هـ ق) در  855(متوفى  6 ى حنفينعي الدين

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٣٠٩ العنایة رشح الهدایة للبابرتی:   )١(
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  نموده است. خريجت

َم قَاَل: 
�
 ِ  «عَِن ابِْن َقب�اٍس، عَِن ا��ِ�� َص�� اُهللا عَلَيِْه وََسل

�
يِْدي إِال

َ ْ
 تُْرفَُع األ

َ
ال

ةِ 
َ

ال    .»...َسبْعَِة َموَاِطَن ِ  افْتِتَاِح الص�

 حضرت كند كه روايت مي 5 حضرت عبد اهللا بن عباس ترجمه:

يْهِ  اهللاُ  �� َص  خدا پيغامبر
َ
مَ  عَل

�
 در هيچ جايفرمان دادند كه بجز هفت جا  وََسل

بقيه و يكبار در شروع نماز، ( :يدين كرد(بطور سنّت مؤكده) رفع نبايد ديگر 

.در دوران حج)
 )١(

  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

  
  �  _تبیین الحقائق حدیث+�

�+ �_  �  
 بن علي بنامام محدث فقيه عثمان را  شريفيث حداين   _۱۲۷+

كتاب معروف ) در ق هـ 743 متوفى( 6 يعلَيدين زلفخر ا يمحجن البارع

  خريج نموده است.ت »تبیین الحقائق رشح کنز الدقائق«خود 

: قَاَر؛ وَابِْن َقب�اٍس ر8ََِ اهللاُ بِْن ُقمَ  َوَقْن َقبِْد اهللاِ 
َ

غ�ُهَما قَاال
َ
 َل ا��ِ�?  َقنُْهَما ك

َم َص�� اهللاُ 
�
يِْدي ِ  َسبِْع َموَاطِ « َعلَيِْه وََسل

َ ْ
ةِ تُْرَفُع األ

َ
ال   ...»َن ِعنَْد افْتِتَاِح الص�

و حضرت عبد اهللا بن عباس  5حضرت عبد اهللا بن عمر ترجمه:

 عَ  پيغمبر خداحضرت كه مي فرمايند  5
َ
لَوةُ  هِ يْ ل  الس� وَ  الص�

َ
: كهفرمان دادند  مُ ال

كرد و بس: يكبار در  يدينبايد رفع طور سنّت مؤكده) ه (بقط در هفت جا ف

.و شش تاي مابقي در دوران حج)شروع نماز، (
 )٢(

  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

                                                 
  قول سبحان ربی هللا فی السجود ٢/٢٥٣ البنایة رشح الهدایة للعینی:   )١(

(٢)   : لْبِيِّ ـا و  ١/١٢٠ تبي1 الحقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ فصل الرشوع فی الصالة و بیان احرامه
  احوالها
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  �  _التحقیق فی احادیث الخOف حدیث+�

�+
 
�_  �  

د الرحمن رج عببو الفاجمال الدين امام را  شريفحديث اين   _۱۲۸+
 كه در حديث )ق هـ 597متوفى ( 6حنبلي بن علي بن محمد الجوزي

 احاديث صحيح بخاريكه حتي بعضي از  سخت متشدد بودآنقدر بسيار 
التحقیق فی «، در كتاب خود قرار داده بود »حديث ساختگي«شريف را نيز 

  .كه پيرامون مذهب حنبلي نوشته تخريج نموده است »احادیث الخالف
َع 

َ
َما َر�

:
sُ َن رَُسوُل اهللاِ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم يَْرَفُع يََديِْهvَ َع َعِن ابِْن َقب:اٍس قَاَل

َ
َما َر�

:
sُ َن رَُسوُل اهللاِ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم يَْرَفُع يََديِْهvَ َع َعِن ابِْن َقب:اٍس قَاَل

َ
َما َر�

:
sُ َن رَُسوُل اهللاِ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم يَْرَفُع يََديِْهvَ َع َعِن ابِْن َقب:اٍس قَاَل

َ
َما َر�

:
sُ َن رَُسوُل اهللاِ َص@: اُهللا َعلَيِْه وََسل:َم يَْرَفُع يََديِْهvَ َعِن ابِْن َقب:اٍس قَاَل

ةِ َوتَرََك َما ِسوَى ذَلَِك 
َ

ال  افْتِتَاِح الص:
َ

َما َرَفَع عُم: َصاَر إِ�
:
ةِ َوتَرََك َما ِسوَى ذَلَِك َوُ¬

َ
ال  افْتِتَاِح الص:

َ
َما َرَفَع عُم: َصاَر إِ�

:
ةِ َوتَرََك َما ِسوَى ذَلَِك َوُ¬

َ
ال  افْتِتَاِح الص:

َ
َما َرَفَع عُم: َصاَر إِ�

:
ةِ َوتَرََك َما ِسوَى ذَلَِك َوُ¬

َ
ال  افْتِتَاِح الص:

َ
َما َرَفَع عُم: َصاَر إِ�

:
        ....َوُ¬

 رسول حضرتفرمايد كه  مي 5 باسحضرت عبد اهللا بن ع ترجمه:
 نمازداخل اسالم در هر پائين و باال شدن در  يدر ابتدا وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ وََسل:مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص@: َص@: َص@: َص@: اهللا 
) همة رفع يدين هاي داخل نماز مي نمودند و سپس (اندك اندك يدينرفع 

  ))))١١١١((((    .در شروع نماز اكتفاء فرمودند يدينرا ترك كردند و فقط بر رفع 
 ،ات و شواهد و مؤيداتدر موجوديت متابعحديث شريف  اين  _�+

  گيرد. قرار مي »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 
        
  

                                                 
   ٤٢٢تحت حدیث  ١/٣٣٢ التحقيق يف أحاديث الخالف البن الجوزی:   )١(



 

  

            �0اء �� ��زب�اء �� ��زب�اء �� ��زب�اء �� ��زب�
	ت �
	ت �
	ت �
	ت     ا��د��ا��د��ا��د��ا��د��
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            _    �0اء �� �	زب�اء �� �	زب�اء �� �	زب�اء �� �	زبا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت  +

�+
 
�_  �  

  
  �  _َند ابی حنیفهْسُمحدیث +�

�+
 
�_  �  

 بزرگ فقيه تابعي و المسلمين و ة�امام اال راشريف حديث اين   _۱۲۹+
ـ) در 150 (متوفي 6 امام اعظم حضرت ابو حنيفهحضرت اسالم  حديث « ه

ـهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� اكرم  يعني حديثي كه ميان آن بزرگوار و حضرت رسول »نائيثُ ـهِ عَلَيْ ـهِ عَلَيْ ـهِ عَلَيْ     عَلَيْ

   .دو واسطه موجود است روايت مي كند تنها وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ 

َ"َاءِ نَْن َ�زٍِب يُقوُل َ�َن أبُ أبُ أبُ أبُ 
ْ
عِْ'� يُقْوُل َسِمعُْت ال َ"َاءِ نَْن َ�زٍِب يُقوُل َ�َن و َحنِيَفَة: َسِمْعُت الش�
ْ
عِْ'� يُقْوُل َسِمعُْت ال َ"َاءِ نَْن َ�زٍِب يُقوُل َ�َن و َحنِيَفَة: َسِمْعُت الش�
ْ
عِْ'� يُقْوُل َسِمعُْت ال َ"َاءِ نَْن َ�زٍِب يُقوُل َ�َن و َحنِيَفَة: َسِمْعُت الش�
ْ
عِْ'� يُقْوُل َسِمعُْت ال رَُسوُل اِهللا رَُسوُل اِهللا رَُسوُل اِهللا رَُسوُل اِهللا و َحنِيَفَة: َسِمْعُت الش�

ةَ َرَفَع يََديْ 
َ

ال ةَ َرَفَع يََديْ َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ َرَفَع يََديْ َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ َرَفَع يََديْ َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال فَ ُ<َاِذَي ُ<َاِذَي ُ<َاِذَي ُ<َاِذَي     َح;: َح;: َح;: َح;: ِه ِه ِه ِه َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح الص�
َ

فَ َمنَْكبَيِه، ال
َ

فَ َمنَْكبَيِه، ال
َ

فَ َمنَْكبَيِه، ال
َ

ُعوُْد بَِرفِْعِهَما ُعوُْد بَِرفِْعِهَما ُعوُْد بَِرفِْعِهَما ُعوُْد بَِرفِْعِهَما َمنَْكبَيِه، ال
تَِه.     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     يَسلIمَ يَسلIمَ يَسلIمَ يَسلIمَ     َح;: َح;: َح;: َح;: 

َ
تَِه. َصال
َ

تَِه. َصال
َ

تَِه. َصال
َ

        َصال
شنيدم   6 فرمايد: من از شَعبِي مي 6 حضرت امام اعظم ترجمه:

شنيدم كه هنگامي كه جناب  0 راء بن عازِبكه مي گفت؛ از حضرت ب
، يديننماز را آغاز مي كردند (در رفع  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� حضرت رسول خدا 

بند) دست هاي مبارك خويش را برابر با شانه هاي مبارك بلند مي نمودند 
 نمي يدينرفع  در داخل نمازديگر  ،نمي گردانيدندسالم نماز از و آنگاه تا 

  ))))١١١١(((( .كردند
  مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس گُمنامام   _�+

                                                 
مسئلۀ ترک رفع الیََدیْن از موالنا الیاس   |  ٢٣٥حديث  ١٥٦ص مسند ابی حنيفه به روايت ابو نَُعيم:  (١)   ٦دلیل  ٩ص گُمَّن: 
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َُخارِ� َوُمْسلِمٍ  حٌ يْ حِ َص  هُ ادُ نَ إسْ اين حديث شريف مي فرمايد:  دربارة
ْ

 َ�ِْط ا�
َ

�َ. 

شروط صحت احاديث صحيح بخاري مطابق  اسناد اين حديث شريف
   )١( د.مي باش »صحيح« و صحيح مسلم شريف

  

عظم ابوحنیفة والثنائیات فی مسانیدها
مام احدیث +�_  �  

�+ �_  �  

العظم ابوحنیفة والثنائیات االمام ا«شريف در كتاب حديث اين   _۱۳۰+
   تخريج شده است. »فی مسانیده

: َ�َن 
ُ

َ#َاِء نَْن َ�زٍِب يُقوْل
ْ
: َسِمعُْت ال

ُ
عِْ( يُقوْل : َسِمعُْت الش*

ُ
ابوحنيفة فَُقول

ةَ رَفََع يََديِْه 
َ

ال َم إِذَا افْتَتََح الص*
*
يِْه وََسل

َ
 اهللاِ َصA* اُهللا َعل

ُ
يعُوْدُ مَ Fَُاذَِي  َحCD رَُسول

َ
بَيِه، ال

َ
نْك

 CDمَ  بَِرفِْعِهمَا َح
�
تَهِ  مِنْ  يَسل

َ
  . َصال

شنيدم   6 فرمايد: من از شَعبِي مي 6 حضرت امام اعظم ترجمه:
شنيدم كه هنگامي كه جناب  0 راء بن عازِبكه مي گفت؛ از حضرت ب

يْهِ  اهللاُ  َصA* حضرت رسول خدا 
َ
مَ  عَل

*
، يدين(در رفع نماز را آغاز مي كردند  وََسل

بند) دست هاي مبارك خويش را برابر با شانه هاي مبارك بلند مي نمودند 
 نمي يدينرفع  ديگر در داخل نماز ،و آنگاه تا سالم نماز را نمي گردانيدند

 .كردند
)٢(

  

  مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس گُمنامام   _�+

َُخارِ� َوُمْسلِمٍ  حٌ يْ حِ َص  هُ ادُ نَ إسْ يد: دربارة اين حديث شريف مي فرما
ْ

 َ�ِْط ا�
َ

�َ. 

شروط صحت احاديث صحيح بخاري مطابق  اسناد اين حديث شريف
    )٣( د.مي باش »صحيح« و صحيح مسلم شريف

                                                 
  ٦دلیل  ٩ص مسئلۀ ترک رفع الیََدیْن از موالنا الیاس گُمَّن:   )١(
  ١٨٦حدیث  ٢٨٣ص  نائیات فی مسانیده:االمام االعظم ابوحنیفة والث  )٢(
  ٦دلیل  ٩ص مسئلۀ ترک رفع الیََدیْن از موالنا الیاس گُمَّن:   )٣(



 

+162_ 

  
  �  _ِةَفْیِنالُم ِراِهَوَجاْل ُدْوُقُعحدیث +�

�+
 
�_  �  

 مرتضي محمد سيد محدث اصولي حافظرا شريف حديث اين   _۱۳۱+
يبزِب هَ ذْ مَ  ةِ لَّ دِ أ  یْ فِ  ةِ فَ یْ نِ املُ  رِ اهِ وَ جَ الْ  دُ وْ قُ عُ «در هـ ق)  1205(متوفي  6 يد 
  ه است.تخريج نمود »ةَ فَ یْ نِ حَ  یْ بِ أ  امِ مَ اإلْ 

Yِ ِزيَاٍد َعِن     ةَ ةَ ةَ ةَ يفَ يفَ يفَ يفَ نِ نِ نِ نِ وحَ وحَ وحَ وحَ بُ بُ بُ بُ أأأأ
َ
Yِ ِزيَاٍد َعِن َعن يَِزيُد نُْن أ
َ
Yِ ِزيَاٍد َعِن َعن يَِزيُد نُْن أ
َ
Yِ ِزيَاٍد َعِن َعن يَِزيُد نُْن أ
َ
َ"َا) ) ) ) َقبِْد الر�ْ\َِن َقبِْد الر�ْ\َِن َقبِْد الر�ْ\َِن َقبِْد الر�ْ\َِن ((((َعن يَِزيُد نُْن أ

ْ
َْ� َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
َ"َاابِْن أ

ْ
َْ� َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
َ"َاابِْن أ

ْ
َْ� َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
َ"َاابِْن أ

ْ
َْ� َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
ِء بِْن ِء بِْن ِء بِْن ِء بِْن ابِْن أ

َ ِالفْتِتَـاِح َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ رَُسوَل اِهللا رَُسوَل اِهللا رَُسوَل اِهللا رَُسوَل اِهللا أن� أن� أن� أن� ««««َ�زٍِب رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل: َ�زٍِب رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل: َ�زٍِب رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل: َ�زٍِب رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل:  َ ِالفْتِتَـاِح  َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا َك"� َ ِالفْتِتَـاِح  َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا َك"� َ ِالفْتِتَـاِح  َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا َك"�  َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا َك"�
 َفُعودُ 

َ
ذُغَيِْه، ... وh اfg زيادة ... عُم� ال

ُ
ةِ، َرَفَع يََديِْه َحذَو َمنِْكبَيِْه أو َحذَو أ

َ
ال  َفُعودُ الص�

َ
ذُغَيِْه، ... وh اfg زيادة ... عُم� ال

ُ
ةِ، َرَفَع يََديِْه َحذَو َمنِْكبَيِْه أو َحذَو أ

َ
ال  َفُعودُ الص�

َ
ذُغَيِْه، ... وh اfg زيادة ... عُم� ال

ُ
ةِ، َرَفَع يََديِْه َحذَو َمنِْكبَيِْه أو َحذَو أ

َ
ال  َفُعودُ الص�

َ
ذُغَيِْه، ... وh اfg زيادة ... عُم� ال

ُ
ةِ، َرَفَع يََديِْه َحذَو َمنِْكبَيِْه أو َحذَو أ

َ
ال         ».».».».الص�

...  6 از يزيد بن زياد 6 ابوحنيفهحضرت  امام اعظم ترجمه:
مي فرمايد كه حضرت رسول  0 عازِبروايت مي كند كه حضرت براء بن 

(بند) دست هاي ، چون تكبير شروع نماز را مي گفتند وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� خدا 
 برابر با گوشمبارك را برابر با شانه هاي مبارك يا (انگشتان مبارك را) 

در داخل در هيچ جاي ديگر سپس مي كردند و بلند  يدينرفع ك در مبار
  ))))١١١١(((( .نمي كردند يديننماز رفع 
 Vَِْط ُمْسلِمٍ     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     هُ هُ هُ هُ ادُ ادُ ادُ ادُ نَ نَ نَ نَ إسْ إسْ إسْ إسْ   _�+

َ
Wَ ٍِْط ُمْسلِمVَ 
َ

Wَ ٍِْط ُمْسلِمVَ 
َ

Wَ ٍِْط ُمْسلِمVَ 
َ

Wَ....    مطابق  اسناد اين حديث شريف
صحيح  صحيح مسلم بوده و همپاية احاديثشروط صحت احاديث 

  د.مي باش »صحيح« مسلم شريف
  

  �  _ُسَنن ابو داود یثحد+�

�+
 
�_  �  

  بو داود سليمان بن األشعث سجِستانيا امام محدث بزرگ  _۱۳۲+
                                                 

بیان الخرب الدال علی ان رفع الیََدیْن  ١/٦١ عقود الجواهر املنیفة فی ادلّة مذهب االمام ابی حنیفة:  )١(   فی تکبیرة االفتتاح فقط
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 ین ابنَ سُ «ف خود وكتاب معر هـ) اين حديث شريف را در 275(متوفى  6
  .به شمار مي رود روايت نموده است »اح ِستَّهحَ صِ «كه يكي از كتب  »داؤد

ن�     عَِن عَِن عَِن عَِن     ............Vَِيٌك، Vَِيٌك، Vَِيٌك، Vَِيٌك، 
َ
َ"َاِء، أ

ْ
ن� ال

َ
َ"َاِء، أ

ْ
ن� ال

َ
َ"َاِء، أ

ْ
ن� ال

َ
َ"َاِء، أ

ْ
َ�َن إِذَا افْتَتََح َ�َن إِذَا افْتَتََح َ�َن إِذَا افْتَتََح َ�َن إِذَا افْتَتََح «««« َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم رَُسوَل اهللاِ رَُسوَل اهللاِ رَُسوَل اهللاِ رَُسوَل اهللاِ     ال

 َفُعودُ 
َ

ذُغَيِْه، عُم� ال
ُ
 قَِريٍب ِمْن أ

َ
nِةَ رَفََع يََديِْه إ

َ
ال  َفُعودُ الص�

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 قَِريٍب ِمْن أ

َ
nِةَ رَفََع يََديِْه إ

َ
ال  َفُعودُ الص�

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 قَِريٍب ِمْن أ

َ
nِةَ رَفََع يََديِْه إ

َ
ال  َفُعودُ الص�

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 قَِريٍب ِمْن أ

َ
nِةَ رَفََع يََديِْه إ

َ
ال         ....»»»»الص�

بن  كه حضرت براء ... كند روايت مي 6 شريك حضرت ترجمه:
نماز را هنگامي كه  ل�مَ ل�مَ ل�مَ ل�مَ وَسَ وَسَ وَسَ وَسَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� فرمود كه حضرت رسول خدا  0 عازب

رفع  هاي مبارك در تا نزديك گوشدست هاي مبارك را آغاز مي نمودند 
 رفع نمازداخل ديگر در هيچ جاي ديگر در مي كردند و آنگاه بلند  يدين
 نمي كردند. يدين

))))١١١١((((   
هُ  گُمنمناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس   _�+

o
 مُد� ِظل

 Vَِْط ُمْسلِمٍ     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     هُ هُ هُ هُ ادُ ادُ ادُ ادُ نَ نَ نَ نَ إسْ إسْ إسْ إسْ ن حديث شريف مي فرمايد: دربارة اي
َ

Wَ ٍِْط ُمْسلِمVَ 
َ

Wَ ٍِْط ُمْسلِمVَ 
َ

Wَ ٍِْط ُمْسلِمVَ 
َ

Wَ....     اسناد اين
مي  »صحيح« صحيح مسلمشروط صحت احاديث مطابق  حديث شريف

 د.باش
))))٢٢٢٢((((    

  
  �  _ُسَنن ابو داود حدیث+�

�+
 
�_  �  

 هـ) در 275(متوفى  6بو داود ااين حديث شريف را امام   _۱۳۳+

  .ايت نموده استرو »داؤد ین ابنَ سُ «
يُْت رَُسوَل ... ... ... ... َوqِيٌع، َوqِيٌع، َوqِيٌع، َوqِيٌع، 

َ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب، قَاَل: رَأ

ْ
يُْت رَُسوَل َعِن ال

َ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب، قَاَل: رَأ

ْ
يُْت رَُسوَل َعِن ال

َ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب، قَاَل: رَأ

ْ
يُْت رَُسوَل َعِن ال

َ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب، قَاَل: رَأ

ْ
 َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ     َعِن ال

ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف، 
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف، يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف، يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف، يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال         يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
 بن براءكه حضرت  ... كند روايت مي 6 وكيع حضرت ترجمه:

را ديدم كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول من فرمود كه  0 عازب
                                                 

َالِة؛ بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ  ٧٤٩حدیث  ١/٢٠٠ سنن اT داؤد:  )١(   أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ

  ٧دلیل  ٩ص مسئلۀ ترک رفع الیََدیْن از موالنا الیاس گُمَّن:   )٢(
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سپس تا سالم نگردانيدند ردند و ك يديننماز را آغاز نمودند رفع نگامي كه ه
 نكردند. يدين رفع داخل نمازديگر در هيچ جاي ديگري در 

))))١١١١((((   
نويسد:  مي يفحديث شرن سپس در آخر اي 6 امام ابوداود  _�+

يَْس بَِصِحيٍح 
َ
َِديُث ل

ْ
zبُو َداوَُد: َهَذا ا

َ
يَْس بَِصِحيٍح قَاَل أ

َ
َِديُث ل

ْ
zبُو َداوَُد: َهَذا ا

َ
يَْس بَِصِحيٍح قَاَل أ

َ
َِديُث ل

ْ
zبُو َداوَُد: َهَذا ا

َ
يَْس بَِصِحيٍح قَاَل أ

َ
َِديُث ل

ْ
zبُو َداوَُد: َهَذا ا

َ
            ....قَاَل أ

 »صحيح حديث« اين حديث شريف در مرتبة اول صحت حديث يعني
  ))))٢٢٢٢(((( .قرار ندارد
 6 محدث فقيه محقق عالمه ظفر احمد عثماني تهانوي  _�+
ـ ق) اين  1394(متوفي              مي گويد:را آورده  سخنه

 قُ قُ قُ قُ 
ْ
 ل
ْ
 ل
ْ
 ل
ْ
 وَ وَ وَ وَ     مْ مْ مْ مْ عَ عَ عَ عَ ُت غَ ُت غَ ُت غَ ُت غَ ل

َ
 ل
َ
 ل
َ
 ل
َ
 . . . . نٌ نٌ نٌ نٌ سَ سَ سَ سَ حَ حَ حَ حَ     هُ هُ هُ هُ ن� ن� ن� ن� كِ كِ كِ كِ ل

ْ
zا hِزيَاٍد     يَِزيد بْنيَِزيد بْنيَِزيد بْنيَِزيد بْن    أن� أن� أن� أن�     اشية:و Yِ

َ
Yِ ِزيَاٍد أ
َ
Yِ ِزيَاٍد أ
َ
Yِ ِزيَاٍد أ
َ
    وَ وَ وَ وَ     مٍ مٍ مٍ مٍ لِ لِ لِ لِ سْ سْ سْ سْ مُ مُ مُ مُ     الِ الِ الِ الِ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     نْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ أ

 عَ عَ عَ عَ وَ وَ وَ وَ     ةِ ةِ ةِ ةِ عَ عَ عَ عَ بَ بَ بَ بَ رْ رْ رْ رْ األاألاألاأل
 ل� ل� ل�
ُ     َق َق َق َق ل�

َ
� ُ
َ

� ُ
َ

� ُ
َ

�     ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tارِ ارِ ارِ ارِ خَ خَ خَ خَ ا oR oR oR oR....   
اين  زيرا، قرار ندارداين حديث شريف در مرتبة اول صحت بلي، 

  قرار دارد. »سنديث حح«يعني حديث در درجة دوم صحت حديث شريف 
م و لسراوي اين حديث از راويان صحيح م 6 ابي زياديزيد بن  و

 شريف مي باشدسائي و سنن ابن ماجة سنن نَ، داود جامع ترمذي، سنن ابو
 روايت كردهيف تعليقاً از او نيز در صحيح بخاري شر 6 و امام بخاري

  ))))٣٣٣٣(((( .است
 ،است كه در صحت حديثي »حديث حسن« و بايد دانست كه  _�+

قرار دارد، و به اتفاق  »حديث صحيح«در درجة بعد از  ثمطابق اصول حدي
      ))))٤٤٤٤((((    .قابل قبول و واجب العمل مي باشد »حديث صحيح«محدثين مانند 

                                                 
َالِة؛ بَاُب َمْن لَمْ  ٧٥٢حدیث  ١/٢٠٠ سنن اT داؤد:  )١(   يَذْكُِر الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ  أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ

َالِة؛ بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ  ٧٥٢حدیث  ١/٢٠٠ سنن اT داؤد:  )٢(   أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ

ـاح  ٨٢٧حدیث  ٣/٨٥ إعالء السنن للتهانوی:  )٣( ـارف   | باب ترک رفع الیدین فی غیر االفتت ـنن مع الس   حدیث الرباء فی ترک الرفع ٤٩٣تا  ٤٨٩/ ٢ للبنوری:

ِحيحِ  ألَْحَسنُ «  )٤(   ثانی: الحسنالنوع ال ٢٩ص  الحديث للنووی: أصول يف النذير البشs سنن ملعرفـة sـوالتيس التقريب  |به   االحتجاج وحكم الحسن أقسام ١٧٤و  ١/١٧١ تدریب الراوی للسیوطی:    ».بِهِ  اِالْحتَِجاجِ  ِيف  كَالصَّ
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  �  _جامع المسانید والسنن حدیث+�

�+
 
�_  �  

 6 عالمه ابن كثير شافعي دمشقي اين حديث شريف را  _۱۳۴+
  ده است.وتخريج نم »سننجامع املسانید وال«در كتاب خود هـ)  774(متوفى 

يُْت َوِفيِه: َوِفيِه: َوِفيِه: َوِفيِه: 
َ
يُْت رَأ
َ
يُْت رَأ
َ
يُْت رَأ
َ
ةَ، عُم� لَْم ا��ِ�� ا��ِ�� ا��ِ�� ا��ِ�� رَأ

َ
ال ةَ، عُم� لَْم َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
  ....يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف 

 اهللاحضرت رسول  منفرمود كه  0 بن عازب حضرت براء ترجمه:
ردند ك يديننماز را آغاز نمودند رفع نگامي كه را ديدم كه ه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� 
داخل سپس تا نماز را به پايان نرسانيدند، ديگر در هيچ جاي ديگري در و 

 نكردند. يدين رفع نماز
))))١١١١((((

        

  

  �  _یِلْعَند اِبی َیُمْس حدیث+�

�+
 
�_  �  

 307(متوفي  6 يوصليعلي م امام ابوشريف را  حديث اين  _۱۳5+
ـ ق) در كتاب خود    روايت كرده است. »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «ه

عَنَا َوqِيٌع،  عَنَا إِْسَحاُق، َحد� عَنَا َوqِيٌع، َحد� عَنَا إِْسَحاُق، َحد� عَنَا َوqِيٌع، َحد� عَنَا إِْسَحاُق، َحد� عَنَا َوqِيٌع، َحد� عَنَا إِْسَحاُق، َحد� َ"َاِء، ... ... ... ... َحد�
ْ
َ"َاِء، َعِن ال
ْ
َ"َاِء، َعِن ال
ْ
َ"َاِء، َعِن ال
ْ
ن� ا��ِ'� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن ««««َعِن ال

َ
ن� ا��ِ'� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن أ
َ
ن� ا��ِ'� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن أ
َ
ن� ا��ِ'� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن أ
َ
أ
 ِsََْفن �uيَْرَفُع َح 

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه، عُم� ال

َ
ال  يَْرَفُع َح�u َفنsَِْ إِذَا اْفتَتََح الص�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه، عُم� ال

َ
ال  يَْرَفُع َح�u َفنsَِْ إِذَا اْفتَتََح الص�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه، عُم� ال

َ
ال  يَْرَفُع َح�u َفنsَِْ إِذَا اْفتَتََح الص�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه، عُم� ال

َ
ال         ». ». ». ». َف َف َف َف إِذَا اْفتَتََح الص�

 بن براءكه حضرت  ... كند روايت مي 6 وكيع حضرت ترجمه:
نماز را نگامي كه ه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللافرمود كه حضرت رسول  0 عازب
سپس تا سالم نمي گردانيدند ديگر ردند و مي ك يديننمودند رفع مي آغاز 

 دند.كرمي ن يدين رفع داخل نمازدر هيچ جاي ديگري در 
))))٢٢٢٢((((   

                                                 
  ...عبد الرحمن بن أT ليىل يسار أبو عيىس  ٦٩١ حدیث ١/٣٨٤ جامع املسانید والسنن البن کثیر:  )١(
ـند ابـی   |  مسند الرباء بن عازب رضی هللا عنه ١٦٨٩حدیث  ٣/٢٤٨مسند ابی یعلی املوصلی:   )٢( مس   شیحا ١٦٨٩حدیث  ٤٠٠ص یعلی املوصلی: 
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  .است »حديث حسن و صحيح«ديث شريف احهر دوي اين ا  _�+
  

  �  _یِلْعَند اِبی َیُمْس حدیث+�

�+
 
�_  �  

(متوفي  6 يوصلم يعلي امام ابونيز شريف را  حديث اين  _136+
ـ ق) در  307   روايت كرده است. »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «ه

عَنَا Vَِي عَنَا إِْسَحاُق، َحد� Yِ َحد�
َ
Yِ ِزيَاٍد، َقْن َقبِْد الر�ْ\َِن بِْن أ

َ
ٌك، َقْن يَِزيَد بِْن أ

 ،�َْ
َ

_ َ"َ
ْ
َ"َ َعِن ال
ْ
َ"َ َعِن ال
ْ
َ"َ َعِن ال
ْ
ةَ َرَفَع يََديِْه َ�َن رَُسوُل اهللاِ َ�َن رَُسوُل اهللاِ َ�َن رَُسوُل اهللاِ َ�َن رَُسوُل اهللاِ ««««اِء قَاَل: اِء قَاَل: اِء قَاَل: اِء قَاَل: َعِن ال

َ
ال ةَ َرَفَع يََديِْه  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ َرَفَع يََديِْه  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ َرَفَع يََديِْه  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح الص�
 َفُعودُ 

َ
ِسِه، عُم� ال

ْ
َْو رَأ

َ
� َفُعودُ 

َ
ِسِه، عُم� ال

ْ
َْو رَأ

َ
� َفُعودُ 

َ
ِسِه، عُم� ال

ْ
َْو رَأ

َ
� َفُعودُ 

َ
ِسِه، عُم� ال

ْ
َْو رَأ

َ
� .« .« .« .«        

 بن براءكه حضرت  ... كند روايت مي 6 شريك حضرت ترجمه:
نماز را نگامي كه ه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللافرمود كه حضرت رسول  0 عازب
شان  هاي مباركدست )(نوك انگشتانو ردند ك مي يديننمودند رفع  ميآغاز 

 سپس در هيچ جايو  دادند،برابر با سر مبارك قرار مي  يديندر رفع را 
 كردند.مي ن يدين رفع داخل نمازي در ديگر

))))١١١١((((  
صحيح  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف اسناد  _�+

  د.مي باش »صحيح« مسلم بوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شريف
  

  �  _یِلْعَند اِبی َیُمْس حدیث+�

�+
 
�_  �  

وفي (مت 6 يوصليعلي م امام ابونيز شريف را  حديث اين  _۱۳۷+
ـ ق) در  307   روايت كرده است. »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «ه

عَنَا عَنَا إِْسَحاُق، َحد� Yِ     ُهَشيٌْم،    َحد�
َ
Yِ ِزيَاٍد، َقْن َقبِْد الر�ْ\َِن بِْن أ

َ
  َقْن يَِزيَد بِْن أ

                                                 
ـند ابـی   | مسند الرباء بن عازب رضی هللا عنه  ١٦٩٠حدیث  ٣/٢٤٨ :مسند ابی یعلی املوصلی  )١( مس   شیحا ١٦٩٠حدیث  ٤٠٠ص یعلی املوصلی: 
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،�َْ
َ

َ"َاءِ     _
ْ
َ"َاءِ َعِن ال
ْ
َ"َاءِ َعِن ال
ْ
َ"َاءِ َعِن ال
ْ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ««««قَاَل: قَاَل: قَاَل: قَاَل:     َعِن ال

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
َ،  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم حِ  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم حِ  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم حِ  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم حِ رَأ ةَ َك"�

َ
ال َ، vَ اْفتَتََح الص� ةَ َك"�
َ

ال َ، vَ اْفتَتََح الص� ةَ َك"�
َ

ال َ، vَ اْفتَتََح الص� ةَ َك"�
َ

ال vَ اْفتَتََح الص�
ذُغَيِْه، عُم� لَْم يُِعدْ 

ُ
َاِذيَاِن أ

ُ
ذُغَيِْه، عُم� لَْم يُِعدْ َوَرَفَع يََديِْه َح�u َ�َدتَا �

ُ
َاِذيَاِن أ

ُ
ذُغَيِْه، عُم� لَْم يُِعدْ َوَرَفَع يََديِْه َح�u َ�َدتَا �

ُ
َاِذيَاِن أ

ُ
ذُغَيِْه، عُم� لَْم يُِعدْ َوَرَفَع يََديِْه َح�u َ�َدتَا �

ُ
َاِذيَاِن أ

ُ
  ». ». ». ». َوَرَفَع يََديِْه َح�u َ�َدتَا �

 بن براءكه حضرت  ... كند روايت مي 6 هشَيم حضرت ترجمه:
را ديدم كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول من فرمود كه  0 عازب

در را ش خويهاي دست )شصت مباركنمودند (مي نماز را آغاز  نگامي كهه
 ديگر در هيچ جايآنگاه و  دادند،بارك قرار مي گوش مبرابر با  يدينرفع 
 كردند.مي ن يدين رفع داخل نمازدر 

))))١١١١((((  
صحيح  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف اسناد  _�+

لسم بوده و همپاية احاديث صحيح ملسد.مي باش »صحيح« م شريفم  

  
  �  _یِلْعَند اِبی َیُمْس حدیث+�

�+
 
�_  �  

(متوفي  6 يوصليعلي م امام ابونيز شريف را  حديث اين  _۱۳۸+
ـ ق) در  307   روايت كرده است. »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «ه

عَنَا  عَنَا إِْسَحاُق، َحد� Yِ  ، قَاَل: َسِمْعُت يَِزيَد نْنَ انُْن إِدِْريَس َحد�
َ
Yِ ِزيَاٍد، َعِن ابِْن أ

َ
أ

 ،�َْ
َ

َ"َاِء قَاَل: _
ْ
َ"َاِء قَاَل: َعِن ال
ْ
َ"َاِء قَاَل: َعِن ال
ْ
َ"َاِء قَاَل: َعِن ال
ْ
يُْت رَُسوَل ««««َعِن ال

َ
يُْت رَُسوَل رَأ
َ
يُْت رَُسوَل رَأ
َ
يُْت رَُسوَل رَأ
َ
 َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْسـتَْقبََل  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْسـتَْقبََل  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْسـتَْقبََل  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْسـتَْقبََل اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ     رَأ

ذُغَيِْه، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما
ُ
يُْت إِنَْهاَميِْه قَِريبًا ِمْن أ

َ
ةَ َح�u رَأ

َ
ال ذُغَيِْه، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَماالص�

ُ
يُْت إِنَْهاَميِْه قَِريبًا ِمْن أ

َ
ةَ َح�u رَأ

َ
ال ذُغَيِْه، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَماالص�

ُ
يُْت إِنَْهاَميِْه قَِريبًا ِمْن أ

َ
ةَ َح�u رَأ

َ
ال ذُغَيِْه، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَماالص�

ُ
يُْت إِنَْهاَميِْه قَِريبًا ِمْن أ

َ
ةَ َح�u رَأ

َ
ال       ....»»»»الص�

 براءكه حضرت  ... كند روايت مي 6 ابن إِدرِيس حضرت ترجمه:
را ديدم كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول من فرمود كه  0 عازب بن
 آن يديندر رفع را ش خويهاي  دست ،نمودندمي نماز را آغاز نگامي كه ه

ايشان قدر بلند بردند كه حتي مشاهده كردم كه دو انگشت شصت مبارك 
  در يدر هيچ جاي ديگر ديگرآنگاه و  ،داردبارك قرار مگوش برابر با 

                                                 
ـند ابـی   | مسند الرباء بن عازب رضی هللا عنه  ١٦٩١حدیث  ٣/٢٤٨ مسند ابی یعلی املوصلی:  )١( مس   شیحا ١٦٩١حدیث  ٤٠٠ص یعلی املوصلی: 



 

+168_ 

 نكردند. يدين رفع داخل نماز
))))١١١١((((  

صحيح  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف اسناد  _�+
  د.مي باش »صحيح« مسلم بوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شريف

  
  �  _عبد الرزاق َصن/فُمحدیث +�

�+
 
�_  �  

 ) هـ211 (متوفى 6 عبد الرزاقرا امام شريف حديث اين   _۱۳۹+
 روايت »عبد الرزاق ُمَصنَّف«خود كتاب مشهور در  6 بخارياستاذ امام 
  نموده است.

 ، Iَعِن ا��ْورِي ، Iَعِن ا��ْورِي ، Iَعِن ا��ْورِي ، Iَعِن َعِن َعِن َعِن     ............َعِن ا��ْورِي     �َ"َاءِ بِْن َ
ْ
َ"َاءِ بِْن َ� ال
ْ
َ"َاءِ بِْن َ� ال
ْ
َ"َاءِ بِْن َ� ال
ْ
 َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن رَُسوُل اهللاِ َ�َن رَُسوُل اهللاِ َ�َن رَُسوُل اهللاِ َ�َن رَُسوُل اهللاِ ««««زٍِب قَاَل: زٍِب قَاَل: زٍِب قَاَل: زٍِب قَاَل: ال

َ َرَفَع يََديْهِ َح�u يَُرى إِنَْهاُمهُ قَِريبًا إِذَا كَ إِذَا كَ إِذَا كَ إِذَا كَ  َ َرَفَع يََديْهِ َح�u يَُرى إِنَْهاُمهُ قَِريبًا "� َ َرَفَع يََديْهِ َح�u يَُرى إِنَْهاُمهُ قَِريبًا "� َ َرَفَع يََديْهِ َح�u يَُرى إِنَْهاُمهُ قَِريبًا "� ذُغَيْهِ "�
ُ
ذُغَيْهِ ِمْن أ
ُ
ذُغَيْهِ ِمْن أ
ُ
ذُغَيْهِ ِمْن أ
ُ
ِمثْلَُه، َوزَاَد قَاَل: ِمثْلَُه، َوزَاَد قَاَل: ِمثْلَُه، َوزَاَد قَاَل: ِمثْلَُه، َوزَاَد قَاَل: ... ... ... ... َعِن ابِْن ُقيَيْنََة، َعِن ابِْن ُقيَيْنََة، َعِن ابِْن ُقيَيْنََة، َعِن ابِْن ُقيَيْنََة، ... ... ... ...     ....»»»»ِمْن أ

ةِ 
َ

ال َك الص�
ْ
 تُِعْد لَِرفِْعَها ِ� تِل

َ
ةً وَاِحَدةً، عُم� ال ةِ َمر�

َ
ال َك الص�

ْ
 تُِعْد لَِرفِْعَها ِ� تِل

َ
ةً وَاِحَدةً، عُم� ال ةِ َمر�

َ
ال َك الص�

ْ
 تُِعْد لَِرفِْعَها ِ� تِل

َ
ةً وَاِحَدةً، عُم� ال ةِ َمر�

َ
ال َك الص�

ْ
 تُِعْد لَِرفِْعَها ِ� تِل

َ
ةً وَاِحَدةً، عُم� ال         ....َمر�
بن  كه حضرت براء ... دنك ميروايت  6 ثَوريسفيان امام  ترجمه:

(در  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� حضرت رسول اهللا  كه هنگامي د كهايرمف مي 0عازِب
آنقدر باال مي  يدينهاي مبارك را در رفع  دست آغاز نماز) تكبير مي گفتند

   مي شد.ديده نزديك گوش مبارك ايشان مبارك هاي بردند كه شصت 
 وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� آنحضرت  كه مي افزايد 6 هبنِ عيينَسفيان امام  و

هيچ جاي ديگر در داخل ديگر در  نمودند و سپسمي  يدينيكبار رفع  تنها
  ))))٢٢٢٢(((( .كردندمي ن يدينرفع نماز 

صحيح  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف اسناد  _�+
  د.مي باش »صحيح« مسلم بوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شريف

                                                 
ـند ابـی   |  مسند الرباء بن عازب رضی هللا عنه ١٦٩٢حدیث  ٣/٢٤٨مسند ابی یعلی املوصلی:   )١( مس   شیحا ١٦٩٢حدیث  ٤٠٠ص یعلی املوصلی: 

  بَاُب تَكْبsَِِة اِالفْتِتَاحِ َورَفْعِ الْیََدیْن ٢٥٣١و  ٢٥٣٠حدیث  ٧١و  ٢/٧٠مصنَّف عبد الرزاق:   )٢(
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  �  _حدیث شرح معانی ا6ثار+�

�+
 
�_  �  

امام فقيه مجتهد اصولي محدث مفسر را شريف حديث اين   _۱۴۰+
رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابو

  وايت كرده است.ر »معانی اآلثار
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل     ............ُسْفيَاُن ُسْفيَاُن ُسْفيَاُن ُسْفيَاُن 

ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل َعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل َعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل َعِن ال
ْ
 َعلَيِْه  َعلَيِْه  َعلَيِْه  َعلَيِْه  اهللاُ  اهللاُ  اهللاُ  اهللاُ َ�َن ا��ِ'o َص�� َ�َن ا��ِ'o َص�� َ�َن ا��ِ'o َص�� َ�َن ا��ِ'o َص�� : «: «: «: «َعِن ال

ةِ ، َرَفَع يََديِْه َح�u يَُكوَن إِنَْهاَماهُ قَرِ 
َ

ال َ ِالفْتِتَاِح الص� ةِ ، َرَفَع يََديِْه َح�u يَُكوَن إِنَْهاَماهُ قَرِ وََسل�مَ إِذَا َك"�
َ

ال َ ِالفْتِتَاِح الص� ةِ ، َرَفَع يََديِْه َح�u يَُكوَن إِنَْهاَماهُ قَرِ وََسل�مَ إِذَا َك"�
َ

ال َ ِالفْتِتَاِح الص� ةِ ، َرَفَع يََديِْه َح�u يَُكوَن إِنَْهاَماهُ قَرِ وََسل�مَ إِذَا َك"�
َ

ال َ ِالفْتِتَاِح الص� ذُغَيْهِ وََسل�مَ إِذَا َك"�
ُ
ذُغَيْهِ يبًا ِمْن َشْحَمَ;ْ أ
ُ
ذُغَيْهِ يبًا ِمْن َشْحَمَ;ْ أ
ُ
ذُغَيْهِ يبًا ِمْن َشْحَمَ;ْ أ
ُ
، ، ، ، يبًا ِمْن َشْحَمَ;ْ أ

 َفُعودُ 
َ

 َفُعودُ عُم� ال
َ

 َفُعودُ عُم� ال
َ

 َفُعودُ عُم� ال
َ

        ».».».».عُم� ال
كه حضرت براء  ... دنك ميروايت  6سفيانامام حضرت  ترجمه:

 وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  پيغمبر خداحضرت  كه هنگامي د كهايرمف مي 0بن عازِب
آنقدر باال  يدينهاي مبارك را در رفع  دست در آغاز نماز تكبير مي گفتند

مبارك قرار گوش نرمة نزديك ايشان مبارك هاي مي بردند كه شصت 
 يدينرفع  نمازهيچ جاي ديگري در داخل ديگر در  گرفت و بعد از آنمي 

  ))))١١١١(((( .كردندمي ن
  .است »حديث حسن و صحيح« ،حديث شريفاين   _�+

  
  �  _حدیث شرح معانی ا6ثار+�

�+
 
�_  �  

 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابونيز را شريف حديث اين   _۱۴۱+

  وايت كرده است.ر »رشح معانی اآلثار« ) درق هـ 321
َْ�، قَ ... ... ... ... 

َ
_ Yِ

َ
، َعِن ابِْن أ َْ�، قَ َخاِ�ٌ

َ
_ Yِ

َ
، َعِن ابِْن أ َْ�، قَ َخاِ�ٌ

َ
_ Yِ

َ
، َعِن ابِْن أ َْ�، قَ َخاِ�ٌ

َ
_ Yِ

َ
، َعِن ابِْن أ َ"َاِء بِْن َخاِ�ٌ

ْ
نِيِه، َعِن ال

َ
َ"َاِء بِْن ْن ِعيَ� بِْن َقبِْد الر�ْ\َِن، َقْن أ

ْ
نِيِه، َعِن ال

َ
َ"َاِء بِْن ْن ِعيَ� بِْن َقبِْد الر�ْ\َِن، َقْن أ

ْ
نِيِه، َعِن ال

َ
َ"َاِء بِْن ْن ِعيَ� بِْن َقبِْد الر�ْ\َِن، َقْن أ

ْ
نِيِه، َعِن ال

َ
        ْن ِعيَ� بِْن َقبِْد الر�ْ\َِن، َقْن أ

                                                 
َالِة؛ بَاُب التَّكْبsِِ لِلرُّكُوِع وَالتَّكْبsِِ كِتَاُب الصَّ  ١٣٤٦حدیث  ١/٢٢٤ رشح معانی اآلثار للطحاوی:  )١( ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَْم َال؟   لِلسُّ



 

+170_ 

َ [    عَلَيِْه وََسل�َم ِمثْلَهُ عَلَيِْه وََسل�َم ِمثْلَهُ عَلَيِْه وََسل�َم ِمثْلَهُ عَلَيِْه وََسل�َم ِمثْلَهُ     ٍب، َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ ٍب، َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ ٍب، َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ ٍب، َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ َ�زِ َ�زِ َ�زِ َ�زِ  َ�َن ا��ِ'o َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا َك"�
ةِ ، َرَفَع يََديِْه َح�u يَُكونَ 

َ
ال ذُغَيْهِ  ِالفْتِتَاِح الص�

ُ
 َفُعودُ إِنَْهاَماهُ قَِريبًا ِمْن َشْحَمَ;ْ أ

َ
        ] .، عُم� ال

 كه دنك وايت مير... به مانند حديث قبلي  6 خالد امام ترجمه:
 پيغمبر خداحضرت  كه هنگامي د كهايرمف مي 0حضرت براء بن عازِب

ي مبارك را در رفع ها دست در آغاز نماز تكبير مي گفتند وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� 
گوش نرمة نزديك ايشان مبارك هاي آنقدر باال مي بردند كه شصت  يدين

هيچ جاي ديگري در داخل ديگر در  گرفت و بعد از آنمبارك قرار مي 
  ))))١١١١(((( .كردندمي ن يدينرفع نماز 

  .است »حديث حسن و صحيح« ،حديث شريفاين   _�+

  
  �  _حدیث شرح معانی ا6ثار+�

�+
 
�_  �  

 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابونيز را شريف حديث اين   _۱۴۲+

  وايت كرده است.ر »رشح معانی اآلثار« ) درق هـ 321
َْ�، َعِن ... ... ... ... 

َ
_ Yِ

َ
ََكِم، عَِن ابِْن أ

ْ
zِخيهِ، وََعِن ا

َ
َْ�، َقْن أ

َ
_ Yِ

َ
َْ�، َعِن وqَِيٌع، َعِن ابِْن أ

َ
_ Yِ

َ
ََكِم، عَِن ابِْن أ

ْ
zِخيهِ، وََعِن ا

َ
َْ�، َقْن أ

َ
_ Yِ

َ
َْ�، َعِن وqَِيٌع، َعِن ابِْن أ

َ
_ Yِ

َ
ََكِم، عَِن ابِْن أ

ْ
zِخيهِ، وََعِن ا

َ
َْ�، َقْن أ

َ
_ Yِ

َ
َْ�، َعِن وqَِيٌع، َعِن ابِْن أ

َ
_ Yِ

َ
ََكِم، عَِن ابِْن أ

ْ
zِخيهِ، وََعِن ا

َ
َْ�، َقْن أ

َ
_ Yِ

َ
وqَِيٌع، َعِن ابِْن أ

َ"َا
ْ
َ"َاال
ْ
َ"َاال
ْ
َ"َاال
ْ
َ [    يِْه وََسل�َم ِمثْلَهُ يِْه وََسل�َم ِمثْلَهُ يِْه وََسل�َم ِمثْلَهُ يِْه وََسل�َم ِمثْلَهُ  عَلَ  عَلَ  عَلَ  عَلَ ِء، َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ ِء، َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ ِء، َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ ِء، َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ ال َ�َن ا��ِ'o َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا َك"�

ذُغَيْهِ 
ُ
ةِ ، َرَفَع يََديِْه َح�u يَُكوَن إِنَْهاَماهُ قَِريبًا ِمْن َشْحَمَ;ْ أ

َ
ال  َفُعودُ ِالفْتِتَاِح الص�

َ
        ] .، عُم� ال

وايت رانند حديث قبلي ... به م 6... و حكَم 6 وكيع امام ترجمه:
حضرت  كه هنگامي د كهايرمف مي 0حضرت براء بن عازِب كه دننك مي

هاي مبارك  دست در آغاز نماز تكبير مي گفتند وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  پيغمبر خدا
نزديك ايشان مبارك هاي آنقدر باال مي بردند كه شصت  يدينرا در رفع 

  هيچ جاي ديگريديگر در  رفت و بعد از آنگمبارك قرار مي گوش نرمة 
                                                 

َالِة؛ بَاُب التَّكْبsِِ لِلرُّكُوِع وَالتَّكْبsِِ  ١٣٤٧حدیث  ١/٢٢٤ رشح معانی اآلثار للطحاوی:  )١( كِتَاُب الصَّ ُجوِد وَال   رَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَْم َال؟لِلسُّ
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  ))))١١١١(((( .كردندمي ن يدينرفع نماز در داخل 
  .است »حديث حسن و صحيح« ،حديث شريفاين   _�+

  

  �  _یدارُقطِْنسنن الحدیث +�

�+
 
�_  �  

 385(متوفى  6 شافعيمام دارقُطْني شريف را ا حديث اين  _۱۴۳+
   ست.روايت كرده ا »دارقطنیال سنن«) در ق هـ

َْ� ، َفُقوُل: ُشْعبَةُ 
َ

_ Yِ
َ
Yِ ِزيَاٍد ، قَاَل: َسِمْعُت انَْن أ

َ
َ"َاءَ ، َقْن يَِزيَد بِْن أ

ْ
َ"َاءَ َسِمْعُت ال
ْ
َ"َاءَ َسِمْعُت ال
ْ
َ"َاءَ َسِمْعُت ال
ْ
، ، ، ، َسِمْعُت ال

ُث قَْوًما ِمنُْهْم َكْعُب نُْن ُعْجَرةَ  Iَمْجلِِس ُ<َد
ْ
ُث قَْوًما ِمنُْهْم َكْعُب نُْن ُعْجَرةَ ِ� َهَذا ال Iَمْجلِِس ُ<َد
ْ
ُث قَْوًما ِمنُْهْم َكْعُب نُْن ُعْجَرةَ ِ� َهَذا ال Iَمْجلِِس ُ<َد
ْ
ُث قَْوًما ِمنُْهْم َكْعُب نُْن ُعْجَرةَ ِ� َهَذا ال Iَمْجلِِس ُ<َد
ْ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ِ� َهَذا ال

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
 َص�� اُهللا  َص�� اُهللا  َص�� اُهللا  َص�� اُهللا ، قَاَل: رَأ

ِل تَْكبَِ�ةٍ     ِحvَ ِحvَ ِحvَ ِحvَ ««««َعلَيِْه وََسل�َم َعلَيِْه وََسل�َم َعلَيِْه وََسل�َم َعلَيِْه وََسل�َم  و�
َ
ةَ يَْرَفُع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل تَْكبَِ�ةٍ اْفتَتََح الص� و�

َ
ةَ يَْرَفُع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل تَْكبَِ�ةٍ اْفتَتََح الص� و�

َ
ةَ يَْرَفُع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل تَْكبَِ�ةٍ اْفتَتََح الص� و�

َ
ةَ يَْرَفُع يََديِْه ِ� أ

َ
ال   ».».».».اْفتَتََح الص�

عبد الرحمن حضرت روايت مي كند ... كه  6 هشُعبامام  ترجمه:
 ايگاهجدر همين  0عازِببراء بن مي گفت كه حضرت  6 بن ابي ليلي

بسياري از بزرگان كه يكي ايشان (در مسجد جامع شهر كوفه) در حضور 
    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� بود فرمود كه من حضرت رسول خدا  0 هبن عجرَ كَعبحضرت 

اولين تكبير  در تنهاكردند  كه شروع به نماز مي را ديدم كه هنگامي وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
  ))))٢٢٢٢(((( .مي نمودند و بس يدينرفع نماز 

  .است »حديث صحيح« ،حديث شريفاين   _�+
ده كراختيار  در شهر كوفه سكونت 0عازِب بن حضرت براء  _�+

بود و اين حديث شريف را در مسجد جامع اعظم كوفه بيان نمود. حضرت 
، و با سكوتش اين حديث نيز در اين مجلس موجود بود 0 رَهب بن عجعكَ

   را تصديق نمود.
                                                 

ـاوی:  )١( ـاُب التَّكِْبـsِ لِلرُّكُـوعِ وَالتَّكِْبـsِ  ١٣٤٨حـدیث  ١/٢٢٤ رشح معانی اآلثار للطح ـَالِة؛ بَ ـاُب الصَّ كِتَ ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَْم َال؟   لِلسُّ

بَاُب ذِكِْر التَّكْبsِِ َورَفْعِ الْیََدیْن ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ ِمنُْه  ١١٢٧حدیث  ٢/٤٨ دارقطنی:سنن ال  )٢(   وَقَْدِر ذَلَِك وَاْختَِالِف الرِّوَايَاِت 
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را دو تن از تابعين كرام از وي  0عازِباين حديث براء بن   _�+
  روايت كرده اند.

   ))))١١١١(((( .است 6 ي بنِ ثَابِتعد تابعي گرامي يكي  _�+
تابعي  است كه 6 ابي ليلي و دومي حضرت عبد الرحمن بن  _�+

جليل القدر مي باشد و در همان مسجد جامع كوفه به شرف زيارت يك 
 صد و بيست صحابي انصاري نائل آمده بود

، و از راويان اساسي صحيح ))))٢٢٢٢((((
   ))))٣٣٣٣((((.مي باشد بخاري شريف و صحيح مسلم شريف و همة كتاب هاي حديث

صحابة  پنجاه و هزاريك كه  است شهري اين مسجد همان و  _�+
كرام در آن سكونت گزيده بودند كه بيست و دو تن ايشان از اصحاب بدر 

   ))))٤٤٤٤(((( .بودند
نيز موافق اين  6 خود حضرت عبد الرحمن بن ابي ليلي  _�+

        ))))٥٥٥٥(((( .بس در شروع نماز رفع يدين مي كرد وتنها حديث شريف 

  
  �  _یدارُقطِْنسنن الدیث ح+�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 شافعيمام دارقُطْني انيز شريف را  حديث اين  _۱۴۴+
   روايت كرده است. »دارقطنیال سنن«) در ق هـ 385

ِري�ا 
َ
qَِري�ا إِْسَماِقيُل نُْن ز
َ
qَِري�ا إِْسَماِقيُل نُْن ز
َ
qَِري�ا إِْسَماِقيُل نُْن ز
َ
qََا... ... ... ... إِْسَماِقيُل نُْن ز"َ

ْ
َ"َاَعِن ال
ْ
َ"َاَعِن ال
ْ
َ"َاَعِن ال
ْ
ى رَُسوَل اهللاِ َعِن ال

َ
ن�ُه رَأ

َ
ى رَُسوَل اهللاِ ِء ، ك

َ
ن�ُه رَأ

َ
ى رَُسوَل اهللاِ ِء ، ك

َ
ن�ُه رَأ

َ
ى رَُسوَل اهللاِ ِء ، ك

َ
ن�ُه رَأ

َ
     َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�مَ  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�مَ  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�مَ  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�مَ ِء ، ك

»»»» vَِح vَِح vَِح vَذُغَيِْه ، عُم� لَْم ِح
ُ
ةَ رَفََع يََديِْه َح�u َحاذَى بِِهَما أ

َ
ال ذُغَيِْه ، عُم� لَْم افْتَتََح الص�

ُ
ةَ رَفََع يََديِْه َح�u َحاذَى بِِهَما أ

َ
ال ذُغَيِْه ، عُم� لَْم افْتَتََح الص�

ُ
ةَ رَفََع يََديِْه َح�u َحاذَى بِِهَما أ

َ
ال ذُغَيِْه ، عُم� لَْم افْتَتََح الص�

ُ
ةَ رَفََع يََديِْه َح�u َحاذَى بِِهَما أ

َ
ال ٍء ِمْن ذَلَِك افْتَتََح الص� ْ�َ 

َ
nٍِء ِمْن ذَلَِك َفُعْد إ ْ�َ 
َ

nٍِء ِمْن ذَلَِك َفُعْد إ ْ�َ 
َ

nٍِء ِمْن ذَلَِك َفُعْد إ ْ�َ 
َ

nَِفُعْد إ        
                                                 

فْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ ِمنُْه بَاُب ذِكِْر التَّكْبsِِ َورَفْعِ الْیََدیْن ِعنَْد االِ  ١١٣٠حدیث  ٢/٤٨ سنن الدارقطنی:  )١(   وَقَْدِر ذَلَِك وَاْختَِالِف الرِّوَايَاِت 

بَاُب ذِكِْر التَّكْبsِِ َورَفْعِ الْیََدیْن ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ ِمنُْه  ١١٢٧حدیث  ٢/٤٨ سنن الدارقطنی:  )٢(   ايَاِت وَقَْدِر ذَلَِك وَاْختَِالِف الرِّوَ 

َعوَاِت، بَاب َما يَُقوُل ِعنَْد الَغَضِب  ٣٤٥٢حدیث  ٥/٥٠٤ جامع الرتمذی:  )٣(   أَبْوَاُب الدَّ

  ٢/٤٩٠ معارف السنن:  )٤(

  َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبsٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ  ٢٤٥١حدیث  ٢١٤/ ١ مصنف ابن ابی شیبه:  )٥(
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تِهِ 
َ

 ِمْن َصال
َ
تِهِ َح�u فََرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
تِهِ َح�u فََرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
تِهِ َح�u فََرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
  ».».».».َح�u فََرغ

حضرت روايت مي كند ... كه  6 إِسماعيلُ بنُ زكَرِياامام  ترجمه:
مي  0اء بن عازِببرمي گفت كه حضرت  6 عبد الرحمن بن ابي ليلي

را ديدم كه هنگامي كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� فرمود كه من حضرت رسول خدا 
رفع دست هاي مبارك را برابر با گوش مبارك در مي كردند را آغاز نماز 
سپس تا زماني كه از نماز فارغ نمي شدند، در هيچ مي نمودند و بلند  يدين

 ع يدين نمي كردند.جاي ديگري در داخل نماز رف
))))١١١١((((  

  .است »حديث صحيح« ،حديث شريفاين   _�+

  
  �  _یدارُقطِْنسنن الحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 شافعيمام دارقُطْني انيز شريف را  حديث اين  _145+
   روايت كرده است. »دارقطنیال سنن«) در ق هـ 385

عَنَا انُْن َصاِعٍد ، نا لَُويٌْن ، نا إِْسمَاقِ  عَنَا انُْن َصاِعٍد ، نا لَُويٌْن ، نا إِْسمَاقِ َحد� عَنَا انُْن َصاِعٍد ، نا لَُويٌْن ، نا إِْسمَاقِ َحد� عَنَا انُْن َصاِعٍد ، نا لَُويٌْن ، نا إِْسمَاقِ َحد� Yِ َحد�
َ
ِري�ا ، َقْن يَِزيَد فَعِْ� انَْن أ

َ
qَيُل نُْن ز Yِ

َ
ِري�ا ، َقْن يَِزيَد فَعِْ� انَْن أ

َ
qَيُل نُْن ز Yِ

َ
ِري�ا ، َقْن يَِزيَد فَعِْ� انَْن أ

َ
qَيُل نُْن ز Yِ

َ
ِري�ا ، َقْن يَِزيَد فَعِْ� انَْن أ

َ
qَيُل نُْن ز

َ"َاِء بِْن َ�زٍِب ، ِمثْلَهُ 
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب ، ِمثْلَهُ زِيَاٍد ، َقْن عَِديI بِْن ثَابٍِت ، َعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب ، ِمثْلَهُ زِيَاٍد ، َقْن عَِديI بِْن ثَابٍِت ، َعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب ، ِمثْلَهُ زِيَاٍد ، َقْن عَِديI بِْن ثَابٍِت ، َعِن ال
ْ
ى رَُسوَل اِهللا َص�� اُهللا [ زِيَاٍد ، َقْن عَِديI بِْن ثَابٍِت ، َعِن ال

َ
ن�ُه رَأ

َ
ك

ةَ َرَفَع يََديِْه َح�u َحاذَى بِهِ « َعلَيِْه وََسل�مَ 
َ

ال ٍء ِحvَ افْتَتََح الص� ْ�َ 
َ

nِذُغَيِْه ، عُم� لَْم َفعُْد إ
ُ
َما أ

تِهِ 
َ

 ِمْن َصال
َ
        ]».ِمْن ذَلَِك َح�u فََرغ
حضرت روايت مي كند ... كه  6 إِسماعيلُ بنُ زكَرِياامام  ترجمه:

ي بن ثابتعبراء بن حضرت فوق از  شريف مذكورةمانند حديث  6 د
را  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� خدا من حضرت رسول روايت مي كرد كه  0عازِب

هاي مبارك را برابر با دست مي كردند را آغاز ديدم كه هنگامي كه نماز 
  سپس تا زماني كه از نماز فارغمي نمودند و بلند  يدينرفع گوش مبارك در 

                                                 
بَاُب ذِكِْر التَّكْبsِِ َورَفْعِ الْیََدیْن ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ ِمنُْه  ١١٢٩حدیث  ٢/٤٨ سنن الدارقطنی:  )١(   وَقَْدِر ذَلَِك وَاْختَِالِف الرِّوَايَاِت 
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 نمي شدند، در هيچ جاي ديگري در داخل نماز رفع يدين نمي كردند.
))))١١١١((((  

  .است »حديث صحيح« ،شريف حديثاين   _�+
  

  �  _یدارُقطِْنسنن الحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 شافعيمام دارقُطْني انيز شريف را  حديث اين  _146+
   روايت كرده است. »دارقطنیال سنن«) در ق هـ 385

َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب     ............َعo�ِ نُْن َ�ِصٍم َعo�ِ نُْن َ�ِصٍم َعo�ِ نُْن َ�ِصٍم َعo�ِ نُْن َ�ِصٍم 
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب ال
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب ال
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب ال
ْ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ««««، قَاَل: ، قَاَل: ، قَاَل: ، قَاَل: ال

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
ُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم ُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم ُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم ُهللا َعلَيْهِ وََسل�َم  َص�� ا َص�� ا َص�� ا َص�� ارَأ

ذُغَيِْه عُم� لَْم َفُعدْ 
ُ
َ َوَرَفَع يََديِْه َح�u َساوَى بِِهَما أ ةِ فََك"�

َ
ال  الص�

َ
nِقَاَم إ vَذُغَيِْه عُم� لَْم َفُعدْ ِح

ُ
َ َوَرَفَع يََديِْه َح�u َساوَى بِِهَما أ ةِ فََك"�

َ
ال  الص�

َ
nِقَاَم إ vَذُغَيِْه عُم� لَْم َفُعدْ ِح

ُ
َ َوَرَفَع يََديِْه َح�u َساوَى بِِهَما أ ةِ فََك"�

َ
ال  الص�

َ
nِقَاَم إ vَذُغَيِْه عُم� لَْم َفُعدْ ِح

ُ
َ َوَرَفَع يََديِْه َح�u َساوَى بِِهَما أ ةِ فََك"�

َ
ال  الص�

َ
nِقَاَم إ vَِح .« .« .« .«        

براء بن  حضرتروايت مي كند ... كه  6 علي بن عاصم ترجمه:
را ديدم كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� من حضرت رسول خدا مي فرمود كه  0عازِب

تكبير گفتند و دست هاي مبارك را برابر با  ايستادندنماز براي هنگامي كه 
سپس در هيچ جاي ديگري در نمودند و بلند  يدينرفع گوش مبارك در 

 داخل نماز رفع يدين نكردند.
))))٢٢٢٢((((  

  .است »حديث صحيح« ،حديث شريفاين   _�+
  

  �  _َبهابن ابی َشْی َصن/فُمحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 هبيابوبكر ابن ابي شَرا امام شريف حديث اين   _۱۴۷+
  نموده است. روايت »ألُْمَصنَّف«كتاب در  6 بخارياستاذ امام  )ق هـ235

َ"َاِء بِْن َ�زٍِب، ... ... ... ... َوqِيٌع، َوqِيٌع، َوqِيٌع، َوqِيٌع، 
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب، َعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب، َعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب، َعِن ال
ْ
ن� ا��ِ'� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا اْفتَتَحَ ««««َعِن ال

َ
ن� ا��ِ'� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا اْفتَتَحَ أ
َ
ن� ا��ِ'� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا اْفتَتَحَ أ
َ
ن� ا��ِ'� َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا اْفتَتَحَ أ
َ
        أ

                                                 
حِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ ِمنُْه بَاُب ذِكِْر التَّكْبsِِ َورَفْعِ الْیََدیْن ِعنَْد اِالفْتِتَا ١١٣٠حدیث  ٢/٤٨ سنن الدارقطنی:  )١(   وَقَْدِر ذَلَِك وَاْختَِالِف الرِّوَايَاِت 

بَاُب ذِكِْر التَّكْبsِِ َورَفْعِ الْیََدیْن ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ ِمنُْه  ١١٣٢حدیث  ٢/٤٨سنن الدارقطنی:   )٢(   وَقَْدِر ذَلَِك وَاْختَِالِف الرِّوَايَاِت 
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َ

ال  الص�
َ

ال  الص�
َ

ال  الص�
َ

ال  الص�
َ
 يَْرَفُعُهَما َح�u َفْفُرغ

َ
 ةَ َرَفَع يََديِْه، عُم� ال

َ
 يَْرَفُعُهَما َح�u َفْفُرغ

َ
 ةَ َرَفَع يََديِْه، عُم� ال

َ
 يَْرَفُعُهَما َح�u َفْفُرغ

َ
 ةَ َرَفَع يََديِْه، عُم� ال

َ
 يَْرَفُعُهَما َح�u َفْفُرغ

َ
        ....»»»»ةَ َرَفَع يََديِْه، عُم� ال

 حضرت كه ... كند مي روايت 6 الجراح بن وكيع امام حضرت ترجمه:
چون  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  پيغمبر خداحضرت مي فرمايد كه  0براء بن عازِب

اني كه از نماز سپس تا زمو  مي كردند يدينرفع نماز را آغاز مي نمودند 
 فارغ نمي شدند در هيچ جاي ديگري در داخل نماز رفع يدين نمي كردند.

))))١١١١((((  
 دربارة اين حديث 6 عالمه محمد امين صفدر اُكاروي  _�+

  ))))٢٢٢٢(((( .است »حديث صحيح« ،حديث شريفين مي نويسد: اشريف 

  
  �  _یَرْبُکَدو/َنةُ اْلُملا حدیث+�

�+
 
�_  �  

الهجره  امام دار »یْربَ کُ َدوَّنَُة الْ أملُ «كتاب در اين حديث شريف   _۱۴۸+
ـ ق) روايت گرديده است. 179(متوفي  6 حضرت امام مالك بن انس   ه

َ"َاءِ     ............قَاَل َوqِيٌع قَاَل َوqِيٌع قَاَل َوqِيٌع قَاَل َوqِيٌع 
ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
ن� رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ َقْن ال

َ
ن� رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ بِْن َ�زٍِب أ
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ بِْن َ�زٍِب أ
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ بِْن َ�زٍِب أ
َ
َ�َن يَْرَفُع َ�َن يَْرَفُع َ�َن يَْرَفُع َ�َن يَْرَفُع «««« َعلَيْهِ وََسل�مَ  َعلَيْهِ وََسل�مَ  َعلَيْهِ وََسل�مَ  َعلَيْهِ وََسل�مَ بِْن َ�زٍِب أ

 
َ

ال  يََديِْه إذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال  يََديِْه إذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال  يََديِْه إذَا اْفتَتََح الص�
َ

ال  يَْرَفُعَها َح�u َفنsََِْف يََديِْه إذَا اْفتَتََح الص�
َ

 يَْرَفُعَها َح�u َفنsََِْف ةَ عُم� ال
َ

 يَْرَفُعَها َح�u َفنsََِْف ةَ عُم� ال
َ

 يَْرَفُعَها َح�u َفنsََِْف ةَ عُم� ال
َ

        » .» .» .» .ةَ عُم� ال
 حضرت كه ... كند مي روايت 6 الجراح بن وكيع امام حضرت ترجمه:
چون  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  پيغمبر خداحضرت مي فرمايد كه  0براء بن عازِب

 سپس تا زماني كه سالم نميو  مي كردند يدينرفع نماز را آغاز مي نمودند 
 گردانيدند در هيچ جاي ديگري در داخل نماز رفع يدين نمي كردند.

))))٣٣٣٣((((  
 دربارة اين حديث 6 عالمه محمد امين صفدر اُكاروي  _�+

  ))))٤٤٤٤(((( .است »حديث صحيح« ،حديث شريفمي نويسد: اين شريف 
                                                 

لَوات؛ َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبsٍَِة ثُمَّ َال  ٢٤٤٠حدیث  ١/٢١٣ مصنف ابن ابی شیبة:  )١( كِتَاُب الصَّ   يَُعودُ 

   ٢/٢٨٨تجلیات صفدر:   )٢(
  [رَفْعِ الْیََدیْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَاِم] ١/١٧٧ املدونة الکربی:  )٣(

   ٢/٢٨٨تجلیات صفدر:   )٤(
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  �  _ألت/ْمهِْیدحدیث +�

�+
 
�_  �  

 مالكي البر دعب ابن به عمر معروفامام ابورا  حديث شريف اين  _۱۴۹+

ـ ) 463(متوفي  6   روايت كرده است. »ألتَّْمِهیْد«خود در كتاب مشهور  ه
َقاِسِم َورِ 

ْ
ُة َمْن ذََهَب َمْذَهَب ابِْن ال  َلْ�َ وَُحج�

َ
ِْحَراِم ال

ْ
فُْع ِعنَْد اإل ْصَحانُنَا الر�

َ
ِي َعلَيِْه أ

�
وَاَفتَُه وَا�

 
ْ
ُكوفِيvَI ال

ْ
ُ ِ� ذَلَِك َحِديُث َقْن َمالٍِك َوَمْذَهَب ال

َ
� vَزٍِب ُموَافِِق�َ"َاِء بِْن َ

ْ
وٍد  بِْن َمْسعُ وََحِديُث َقبِْد اهللاِ  ال

 يَْرفَُع نَعْدُ َعِن ا��ِ'I َص�� اهللاُ 
َ

َة عُم� ال
َ

ال ن�ُه َ�َن يَْرفَُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح الص�
َ
َم ك

�
ٍد ٍد ٍد ٍد ُموَ� نُْن ُ�َم� ُموَ� نُْن ُ�َم� ُموَ� نُْن ُ�َم� ُموَ� نُْن ُ�َم�  ...  َعلَيِْه وََسل

 oنَْصارِي
َ ْ
نَْصارِيo األ
َ ْ
نَْصارِيo األ
َ ْ
نَْصارِيo األ
َ ْ
َف ا��ِ'I َص�� ا    ............    األ

ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب قَاَل َصل�يُْت َخل

ْ
َف ا��ِ'I َص�� اعَِن ال

ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب قَاَل َصل�يُْت َخل

ْ
َف ا��ِ'I َص�� اعَِن ال

ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب قَاَل َصل�يُْت َخل

ْ
َف ا��ِ'I َص�� اعَِن ال

ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب قَاَل َصل�يُْت َخل

ْ
 سَ سَ سَ سَ  عَلَيِْه وَ  عَلَيِْه وَ  عَلَيِْه وَ  عَلَيِْه وَ هللاُ هللاُ هللاُ هللاُ عَِن ال

 ل� ل� ل�
َ كَ كَ كَ كَ فَ فَ فَ فَ     مَ مَ مَ مَ ل� �" َ �" َ �" َ �"    

ةٍ لَْم يَزِدْ َعلَيَْها و�ِل َمر�
َ
ذُغَيِْه ِ� أ

ُ
ةٍ لَْم يَزِدْ َعلَيَْهافََرفََع يََديِْه َح�u َحاذَى أ و�ِل َمر�

َ
ذُغَيِْه ِ� أ

ُ
ةٍ لَْم يَزِدْ َعلَيَْهافََرفََع يََديِْه َح�u َحاذَى أ و�ِل َمر�

َ
ذُغَيِْه ِ� أ

ُ
ةٍ لَْم يَزِدْ َعلَيَْهافََرفََع يََديِْه َح�u َحاذَى أ و�ِل َمر�

َ
ذُغَيِْه ِ� أ

ُ
        ....فََرفََع يََديِْه َح�u َحاذَى أ

 ها اين ما مالكيمذهب مي نويسد:  6 عالمه ابن عبد البر مالكي
بجز آن در هيچ جاي  گردد و يدين ست كه در وقت تكبير تحريمة نماز رفعا

كرد. و دليل ما حديث حضرت عبد  يدينرفع نبايد نماز ديگري در داخل 
موسي بن محمد  ... و حضرت براء بن عازب است ...0اهللا بن مسعود

 ي فرمايد كهم 0عازِب براء بن حضرت كه كند مي روايت 6 انصاري
خواندم و نماز  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  پيغمبر خدا حضرتدر پشت سر من 

 يدينرفع در اولين تكبير نماز را آغاز نمودند آنحضرت تنها هنگامي كه نماز 
 در هيچ جاي ديگري در داخل نماز رفع يدين نكردند.بجز آن و  كردند

))))١١١١((((  
  

  �  _ألت/ْمهِْیدحدیث +�

�+
 
�_  �  

 6 البر مالكي عبد امام ابو عمر ابننيز را  حديث شريف اين  _150+
ـ ) 463(متوفي    روايت كرده است. »ألتَّْمِهیْد«خود در كتاب مشهور  ه

                                                 
  حدیث الرابع والعرشون ٩/٢١٤هید البن عبد الرب املالکی: التم  )١(
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َ"َاِء بِْن َ�زٍِب قَا    ............Vَِيٌك Vَِيٌك Vَِيٌك Vَِيٌك 
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب قَاَعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب قَاَعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب قَاَعِن ال
ْ
 َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح  َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح  َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح  َعلَيِْه وََسل�َم إِذَا اْفتَتََح َل َ�َن ا��ِ'o َص�� اهللاُ َل َ�َن ا��ِ'o َص�� اهللاُ َل َ�َن ا��ِ'o َص�� اهللاُ َل َ�َن ا��ِ'o َص�� اهللاُ َعِن ال

ةَ 
َ

ال ةَ الص�
َ

ال ةَ الص�
َ

ال ةَ الص�
َ

ال  َفُعوُد.    الص�
َ

ذُغَيِْه عُم� ال
ُ
َاِذَي أ

ُ
� �uَفُعوُد.َرَفَع يََديِْه َح 

َ
ذُغَيِْه عُم� ال

ُ
َاِذَي أ

ُ
� �uَفُعوُد.َرَفَع يََديِْه َح 

َ
ذُغَيِْه عُم� ال

ُ
َاِذَي أ

ُ
� �uَفُعوُد.َرَفَع يََديِْه َح 

َ
ذُغَيِْه عُم� ال

ُ
َاِذَي أ

ُ
� �uَرَفَع يََديِْه َح        

 بن براءكه حضرت  ... كند روايت مي 6 شريك حضرت ترجمه:
نماز را نگامي كه ه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللافرمود كه حضرت رسول  0 عازب
در رفع  راهاي مبارك شان  دستو ردند مي ك يديننمودند رفع مي آغاز 
ديگر در  سپس در هيچ جايو  دادند،مبارك قرار مي گوش برابر با  يدين

 كردند.مي ن يدين رفع داخل نماز
))))١١١١((((  

 حديث دو دربارة هر 6 عالمه محمد امين صفدر اُكاروي  _�+

  ))))٢٢٢٢(((( .است »حديث صحيح« ،حديث شريفمي نويسد: اين  فوق شريف

  
  �  _جوهر النقیالحدیث +�

�+
 
�_  �  

 مارديني مشهور بهامام عالء الدين را شريف حديث اين   _151+
الجوهر «هـ ق) در كتاب شهرة آفاق خود  750(متوفي  6ابن تركماني 

  تخريج كرده است. »النقی فی الرد علی البیهقی
Yِ ِزيَادٍ َعِن َقبِْد الر�ْ\َِن َحِديُث إبِن ُقيَينَة َحِديُث إبِن ُقيَينَة َحِديُث إبِن ُقيَينَة َحِديُث إبِن ُقيَينَة 

َ
Yِ ِزيَادٍ َعِن َقبِْد الر�ْ\َِن َعن يَِزيُد نُْن أ
َ
Yِ ِزيَادٍ َعِن َقبِْد الر�ْ\َِن َعن يَِزيُد نُْن أ
َ
Yِ ِزيَادٍ َعِن َقبِْد الر�ْ\َِن َعن يَِزيُد نُْن أ
َ
َْ�     َعن يَِزيُد نُْن أ

َ
_ Yِ

َ
َْ� ابِْن أ

َ
_ Yِ

َ
َْ� ابِْن أ

َ
_ Yِ

َ
َْ� ابِْن أ

َ
_ Yِ

َ
َ"َاءِ     ابِْن أ

ْ
َ"َاءِ َعِن ال
ْ
َ"َاءِ َعِن ال
ْ
َ"َاءِ َعِن ال
ْ
: : : : َعِن ال

ة    حَ حَ حَ حَ تَ تَ تَ تَ اْفتَ اْفتَ اْفتَ اْفتَ      َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَا َعلَيِْه وََسل�َم َ�َن إِذَاَص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ رَُسوَل اهللاِ رَُسوَل اهللاِ رَُسوَل اهللاِ رَُسوَل اهللاِ     رَأيُت رَأيُت رَأيُت رَأيُت 
َ

ال ةالص�
َ

ال ةالص�
َ

ال ةالص�
َ

ال  َفُعودُ     ، َرَفَع يََديْهِ ، َرَفَع يََديْهِ ، َرَفَع يََديْهِ ، َرَفَع يََديْهِ الص�
َ

 َفُعودُ ... عُم� ال
َ

 َفُعودُ ... عُم� ال
َ

 َفُعودُ ... عُم� ال
َ

        ».».».».... عُم� ال
كند ... كه حضرت براء  روايت مي 6 هبنِ عيينَسفيان امام  ترجمه:

را ديدم كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول من فرمود كه  0 بن عازب
سپس در هيچ و  ردندمي ك يديننمودند رفع مي نماز را آغاز نگامي كه ه

 كردند.مي ن يدين رفع داخل نمازديگر در  جاي
))))٣٣٣٣((((  

                                                 
  حدیث الرابع والعرشون ٩/٢١٥هید البن عبد الرب املالکی: التم  )١(

   ٢/٢٨٨تجلیات صفدر:   )٢(
   ٧٧و  ٢/٧٦الجوهر النقی فی الرد علی البیهقی:   )٣(
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صحيح مسلم  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف  _�+
  د.مي باش »صحيح« بوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شريف

  

  �  _تجریدالحدیث +�

�+
 
�_  �  

 ابي الحسين احمد بن محمدامام را شريف حديث اين   _152+
المعارف فقه  ةدر داير) ق هـ498 و وفات 362والدت ( 6 بغدادي قدوري

  كرده است. تخريج »التجرید«خود تقابلي 
RَوَرَوRَوَرَوRَوَرَوRَوَرَو     َ"َ

ْ
َْ� َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
Yِ زِيَادٍ َعِن ابِْن أ

َ
َ"َ يَِزيُد نُْن أ

ْ
َْ� َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
Yِ زِيَادٍ َعِن ابِْن أ

َ
َ"َ يَِزيُد نُْن أ

ْ
َْ� َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
Yِ زِيَادٍ َعِن ابِْن أ

َ
َ"َ يَِزيُد نُْن أ

ْ
َْ� َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
Yِ زِيَادٍ َعِن ابِْن أ

َ
َ�َن ا��ِ'o َ�َن ا��ِ'o َ�َن ا��ِ'o َ�َن ا��ِ'o ««««اِء رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل: اِء رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل: اِء رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل: اِء رaََِ اُهللا َقنُْه قَاَل: يَِزيُد نُْن أ

ةَ     تَحَ تَحَ تَحَ تَحَ  َعلَيْهِ وََسل�َم إِذَا اْفتَ  َعلَيْهِ وََسل�َم إِذَا اْفتَ  َعلَيْهِ وََسل�َم إِذَا اْفتَ  َعلَيْهِ وََسل�َم إِذَا اْفتَ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ 
َ

ال ةَ الص�
َ

ال ةَ الص�
َ

ال ةَ الص�
َ

ال  َفُعودُ     ُ<اِذR بِِهَماُ<اِذR بِِهَماُ<اِذR بِِهَماُ<اِذR بِِهَما، َرَفَع يََديِْه َح�u ، َرَفَع يََديِْه َح�u ، َرَفَع يََديِْه َح�u ، َرَفَع يََديِْه َح�u الص�
َ

ذُغَيِْه، عُم� ال
ُ
 َفُعودُ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 َفُعودُ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 َفُعودُ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
        ».».».».أ

كه حضرت  ... كند روايت مي 6 زيد بن ابي زيادي حضرت ترجمه:
نگامي ه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاكه حضرت رسول  فرمود 0 عازب بن براء
در را هاي مبارك شان دستو ردند ك مي يديننمودند رفع  مينماز را آغاز كه 
ديگر  سپس در هيچ جايو  دادندمبارك قرار مي گوش برابر با  يدينرفع 
 كردند.مي ن يدين رفع داخل نمازدر 

))))١١١١((((  
صحيح مسلم  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف  _�+

  د.مي باش »صحيح« بوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شريف
  

  �  _تجریدالحدیث +�

�+
 
�_  �  

 هــ 498 وفات( 6 قدوريامام نيز را شريف حديث اين   _153+
  كرده است. تخريج »التجرید«خود المعارف فقه تقابلي  ةدر داير) ق

        خا� ويعقوب عن ابن اب _� عن اخيه عن ابيه عن ال"اء أن ا�� ص� اهللاخا� ويعقوب عن ابن اب _� عن اخيه عن ابيه عن ال"اء أن ا�� ص� اهللاخا� ويعقوب عن ابن اب _� عن اخيه عن ابيه عن ال"اء أن ا�� ص� اهللاخا� ويعقوب عن ابن اب _� عن اخيه عن ابيه عن ال"اء أن ا�� ص� اهللا
                                                 

  فی تکبیر الرکوع الترفع الیََدیْن ١١٥مسألة  ٢/٥١٩ التجرید للقدوری:  )١(
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        عليه وسلم �ن اذا دخل ¢ الصالة رفع يديه ثم ال يعود حu ينsف من صالته.عليه وسلم �ن اذا دخل ¢ الصالة رفع يديه ثم ال يعود حu ينsف من صالته.عليه وسلم �ن اذا دخل ¢ الصالة رفع يديه ثم ال يعود حu ينsف من صالته.عليه وسلم �ن اذا دخل ¢ الصالة رفع يديه ثم ال يعود حu ينsف من صالته.
 ... ندنك روايت مي 6 يعقوبمحدث  و 6خالد محدث ترجمه:

    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاكه حضرت رسول  مي فرمايد 0 عازب بن براءكه حضرت 

 يدينرفع (تكبير گفته)  شوندنماز مي خواستند داخل نگامي كه ه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
مي ن يدين رفع داخل نمازديگر در  سپس در هيچ جايردند و مي ك
  ))))١١١١(((( .تا آنگاه كه نماز را به پايان مي رسانيدند كردند

  .است »صحيححسن و حديث « ،حديث شريفاين   _�+

  
  �  _تجریدالحدیث +�

�+
 
�_  �  

 هــ 498 وفات( 6 قدوريامام نيز را شريف حديث اين   _154+
  كرده است. تخريج »التجرید«خود المعارف فقه تقابلي  ةدر داير) ق

ََكِم، َقْن َقبِْد الر�ْ\َِن َعن َعن َعن َعن 
ْ
zِخيِه ِعيَ�، َعِن ا

َ
َْ�، َقْن أ

َ
_ Yِ

َ
ََكِم، َقْن َقبِْد الر�ْ\َِن َوqِيع، َعِن ابِْن أ

ْ
zِخيِه ِعيَ�، َعِن ا

َ
َْ�، َقْن أ

َ
_ Yِ

َ
ََكِم، َقْن َقبِْد الر�ْ\َِن َوqِيع، َعِن ابِْن أ

ْ
zِخيِه ِعيَ�، َعِن ا

َ
َْ�، َقْن أ

َ
_ Yِ

َ
ََكِم، َقْن َقبِْد الر�ْ\َِن َوqِيع، َعِن ابِْن أ

ْ
zِخيِه ِعيَ�، َعِن ا

َ
َْ�، َقْن أ

َ
_ Yِ

َ
َوqِيع، َعِن ابِْن أ

 َ"َ
ْ
َْ�، َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
َ"َ بِْن أ

ْ
َْ�، َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
َ"َ بِْن أ

ْ
َْ�، َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
َ"َ بِْن أ

ْ
َْ�، َعِن ال

َ
_ Yِ

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ     اءِ اءِ اءِ اءِ بِْن أ

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يََديِْه ِحـvَ يََديِْه ِحـvَ يََديِْه ِحـvَ يََديِْه ِحـvَ     رَفعُ رَفعُ رَفعُ رَفعُ يَ يَ يَ يَ  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم ، قَاَل: رَأ

ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعهَ 
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعهَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعهَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعهَ اْفتَتََح الص�
َ

ال         ....ا َح�u انsَََْف ا َح�u انsَََْف ا َح�u انsَََْف ا َح�u انsَََْف اْفتَتََح الص�
 بن براءكه حضرت  ... كند روايت مي 6 وكيع حضرت ترجمه:

را ديدم كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول من فرمود كه  0 عازب
سپس تا سالم ردند و مي ك يديننمودند رفع مي نماز را آغاز كه  نگاميه

مي ن يدين رفع داخل نمازنمي گردانيدند ديگر در هيچ جاي ديگري در 
 كردند.

))))٢٢٢٢((((   
 مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا محمد الياس گُمنامام   _�+

َُخارIRِ َوُمْسلِمٍ     حٌ حٌ حٌ حٌ يْ يْ يْ يْ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     هُ هُ هُ هُ ادُ ادُ ادُ ادُ نَ نَ نَ نَ إسْ إسْ إسْ إسْ مي فرمايد: دربارة اين حديث شريف 
ْ

Tِْط اVَ 
َ

Wَ ٍَوُمْسلِم IRَُِخار
ْ

Tِْط اVَ 
َ

Wَ ٍَوُمْسلِم IRَُِخار
ْ

Tِْط اVَ 
َ

Wَ ٍَوُمْسلِم IRَُِخار
ْ

Tِْط اVَ 
َ

Wَ....    
                                                 

  الترفع الیََدیْن فی تکبیر الرکوع ١١٥مسألة  ٢/٥١٩ التجرید للقدوری:  )١(

  الترفع الیََدیْن فی تکبیر الرکوع ١١٥مسألة  ٢/٥١٩التجرید للقدوری:   )٢(
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شروط صحت احاديث صحيح بخاري مطابق  اسناد اين حديث شريف
 د.مي باش »صحيح« و صحيح مسلم شريف

))))١١١١((((
        

  
  �  _عتبار فی الناسخ والمنسوخا@حدیث +�

�+
 
�_  �  

موسى بن عثمان  بو بكر محمد بناامام  راشريف حديث اين   _155+
ـ) 584 (متوفى 6حازمي همداني  االعتبار يف الناسخ واملنسوخ« كتاب خود در ه

  تخريج نموده است. »من اآلثار
َ"َاِء بْ 

ْ
َ"َاِء بْ َحِديِث ال
ْ
َ"َاِء بْ َحِديِث ال
ْ
َ"َاِء بْ َحِديِث ال
ْ
ن� رَُسوَل اهللاِ َحِديِث ال

َ
ن� رَُسوَل اهللاِ ِن َ�زٍِب: أ
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ ِن َ�زٍِب: أ
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ ِن َ�زٍِب: أ
َ
 ِن َ�زٍِب: أ

َ
nِةَ رَفََع يََديِْه إ

َ
ال   َ�َن إِذَا افْتَتََح الص�

َ
nِةَ رَفََع يََديِْه إ

َ
ال   َ�َن إِذَا افْتَتََح الص�

َ
nِةَ رَفََع يََديِْه إ

َ
ال   َ�َن إِذَا افْتَتََح الص�

َ
nِةَ رَفََع يََديِْه إ

َ
ال  َ�َن إِذَا افْتَتََح الص�

 فَ 
َ

ذُغَيِْه عُم� ال
ُ
 فَ قَِريٍب ِمْن أ

َ
ذُغَيِْه عُم� ال

ُ
 فَ قَِريٍب ِمْن أ

َ
ذُغَيِْه عُم� ال

ُ
 فَ قَِريٍب ِمْن أ

َ
ذُغَيِْه عُم� ال

ُ
            ....عُودُ عُودُ عُودُ عُودُ قَِريٍب ِمْن أ

حضرت هنگامي كه فرمود كه  0 عازب بن براءحضرت  ترجمه:
تا دست هاي مبارك را  نمودندمي نماز را آغاز  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللارسول 

هيچ جا در و آنگاه ديگر  مي كردندبلند  يدينرفع در نزديك گوش مبارك 
   ))))٢٢٢٢(((( .دندمي كرن يدينرفع نماز در داخل 
صحيح مسلم  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف  _�+

  د.مي باش »صحيح« بوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شريف
  

  �  _ِةاَیالر/ ُبْصَنحدیث +�

�+
 
�_  �  

 بو محمد عبد اهللا بناجمال الدين امام را  حديث شريف اين  _156+
يوسف بن محمد زلَيمثال خود اب الهـ) در كت762(متوفى  6 حنفي يع 

   است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «
                                                 

  ٦دلیل  ٩ص مسئلۀ ترک رفع الیََدیْن از موالنا الیاس گُمَّن:   )١(
   ١٤ص من اآلثار للحازمی: االعتبار يف الناسخ واملنسوخ   )٢(
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َ"َاِء بِْن َ�زٍِب، قَاَل     ............َقْن Vَِيٍك َقْن Vَِيٍك َقْن Vَِيٍك َقْن Vَِيٍك 
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب، قَاَل َقْن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب، قَاَل َقْن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب، قَاَل َقْن ال
ْ
 َعلَيِْه وََسل�َم إذَا  َعلَيِْه وََسل�َم إذَا  َعلَيِْه وََسل�َم إذَا  َعلَيِْه وََسل�َم إذَا : َ�َن ا��ِ'o َص�� اهللاُ : َ�َن ا��ِ'o َص�� اهللاُ : َ�َن ا��ِ'o َص�� اهللاُ : َ�َن ا��ِ'o َص�� اهللاُ َقْن ال

 قَِريٍب ِمْن 
َ

nةَ َرَفَع يََديِْه إ
َ

ال  قَِريٍب ِمْن اْفتَتََح الص�
َ

nةَ َرَفَع يََديِْه إ
َ

ال  قَِريٍب ِمْن اْفتَتََح الص�
َ

nةَ َرَفَع يََديِْه إ
َ

ال  قَِريٍب ِمْن اْفتَتََح الص�
َ

nةَ َرَفَع يََديِْه إ
َ

ال  َفُعوُد، اغْتََ£. اْفتَتََح الص�
َ

ذُغَيِْه، عُم� ال
ُ
 َفُعوُد، اغْتََ£. أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 َفُعوُد، اغْتََ£. أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 َفُعوُد، اغْتََ£. أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
        أ

 بن براء... روايت مي كند كه حضرت  6شريك حضرت  ترجمه:
نماز را  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول هنگامي كه فرمود كه  0 عازب
 يدينرفع در تا نزديك گوش مبارك دست هاي مبارك را  نمودندمي آغاز 
 يدينرفع نماز هيچ جاي ديگري در داخل در آنگاه ديگر  و مي كردندبلند 

   ))))١١١١(((( .دندمي كرن
صحيح مسلم  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف  _�+

  د.مي باش »صحيح« بوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شريف

  
  �  _ِةاَیالر/ ُبْصَنحدیث +�

�+
 
�_  �  

بو محمد عبد اهللا االدين جمال امام نيز را  حديث شريف اين  _157+
مثال  هـ) در كتاب ال762(متوفى  6 حنفي يعلَييوسف بن محمد ز بن

  است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ « خود
َ"َاءِ     ............َقْن َوqِيٍع َقْن َوqِيٍع َقْن َوqِيٍع َقْن َوqِيٍع 

ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
يُْت رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ َقْن ال

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ ، قَاَل: رَأ
َ
َسل�َم َرَفَع يََديِْه َسل�َم َرَفَع يََديِْه َسل�َم َرَفَع يََديِْه َسل�َم َرَفَع يََديِْه  َعلَيِْه وَ  َعلَيِْه وَ  َعلَيِْه وَ  َعلَيِْه وَ ، قَاَل: رَأ

ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف، اغْتََ£. 
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف، اغْتََ£. ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف، اغْتََ£. ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف، اغْتََ£. ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال         ِحvَ اْفتَتََح الص�
 بن براءكه حضرت  ... كند روايت مي 6 وكيع حضرت ترجمه:

را ديدم كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول من فرمود كه  0 عازب
 سپس تا سالمردند و مي ك يديننمودند رفع مي ز نماز را آغاكه  نگاميه

 مين يدين رفع داخل نمازنمي گردانيدند ديگر در هيچ جاي ديگري در 
 كردند.

))))٢٢٢٢((((  
                                                 

  باب صفة الصالة ١/٤٠٢ة للزیلعی: نصب الراي  )١(

  باب صفة الصالة ١/٤٠٣ة للزیلعی: نصب الراي  )٢(



 

+182_ 

بُو نويسد:  مي حديث شريفن در آخر اي 6 امام ابوداود  _�+
َ
بُو قَاَل أ
َ
بُو قَاَل أ
َ
بُو قَاَل أ
َ
قَاَل أ

يَْس بَِصِحيٍح 
َ
َِديُث ل

ْ
zيَْس بَِصِحيٍح َداوُدَ: َهَذا ا

َ
َِديُث ل

ْ
zيَْس بَِصِحيٍح َداوُدَ: َهَذا ا

َ
َِديُث ل

ْ
zيَْس بَِصِحيٍح َداوُدَ: َهَذا ا

َ
َِديُث ل

ْ
zحديث  اين حديث شريف در مرتبة اول    ....َداوُدَ: َهَذا ا تصح

  ))))١١١١(((( .قرار ندارد »صحيح حديث« يعني
 6 محدث فقيه محقق عالمه ظفر احمد عثماني تهانوي  _�+
 قُ قُ قُ قُ     مي گويد:را آورده  سخنهـ ق) اين  1394(متوفي 

ْ
 ل
ْ
 ل
ْ
 ل
ْ
 وَ وَ وَ وَ     مْ مْ مْ مْ عَ عَ عَ عَ ُت غَ ُت غَ ُت غَ ُت غَ ل

َ
 ل
َ
 ل
َ
 ل
َ
. . . . نٌ نٌ نٌ نٌ سَ سَ سَ سَ حَ حَ حَ حَ     هُ هُ هُ هُ ن� ن� ن� ن� كِ كِ كِ كِ ل

 
ْ
zا hزِيَاٍد     يَِزيد بْنيَِزيد بْنيَِزيد بْنيَِزيد بْن    أن� أن� أن� أن�     اشية:و Yِ

َ
Yِ زِيَاٍد أ
َ
Yِ زِيَاٍد أ
َ
Yِ زِيَاٍد أ
َ
 عَ عَ عَ عَ وَ وَ وَ وَ     ةِ ةِ ةِ ةِ عَ عَ عَ عَ بَ بَ بَ بَ رْ رْ رْ رْ األاألاألاأل    وَ وَ وَ وَ     مٍ مٍ مٍ مٍ لِ لِ لِ لِ سْ سْ سْ سْ مُ مُ مُ مُ     الِ الِ الِ الِ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     نْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ أ

 ل� ل� ل�
ُ     َق َق َق َق ل�

َ
� ُ
َ

� ُ
َ

� ُ
َ

�     ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tارِ ارِ ارِ ارِ خَ خَ خَ خَ ا oR oR oR oR....   
اين ، زيرا قرار ندارداين حديث شريف در مرتبة اول صحت بلي، 

  قرار دارد. »سنديث حح«يعني حديث در درجة دوم صحت حديث شريف 
م و لسراوي اين حديث از راويان صحيح م 6 يزيد بن ابي زياد و

 شريف مي باشدماجة سائي و سنن ابن سنن نَ، داود جامع ترمذي، سنن ابو
 روايت كردهيف تعليقاً از او نيز در صحيح بخاري شر 6 و امام بخاري

  ))))٢٢٢٢(((( .است
 ،است كه در صحت حديثي »حديث حسن« و بايد دانست كه  _�+

قرار دارد، و به اتفاق  »حديث صحيح«در درجة بعد از  مطابق اصول حديث
        ))))٣٣٣٣((((    .ل مي باشدقابل قبول و واجب العم »حديث صحيح«محدثين مانند 

  

  �  _طائیشرح ابن ماجF ُمغَْلحدیث +�

�+
 
�_  �  

  طائيعبد اهللا عالء الدين مغَلْ امام ابورا شريف حديث اين   _158+
                                                 

َالِة؛ بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ  ٧٥٢حدیث  ١/٢٠٠ سنن اT داؤد:  )١(   أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ

ـاح  ٨٢٧حدیث  ٣/٨٥ الء السنن للتهانوی:إع  )٢( ـنن   | باب ترک رفع الیدین فی غیر االفتت ـارف الس مع   حدیث الرباء فی ترک الرفع ٤٩٣تا  ٤٨٩/ ٢ للبنوری:

ِحيحِ  ألَْحَسنُ «  )٣(   النوع الثانی: الحسن ٢٩ص  الحديث للنووی: أصول يف النذير البشs سنن ملعرفة sـوالتيس التقريب  |به   االحتجاج وحكم الحسن أقسام ١٧٤و  ١/١٧١ تدریب الراوی للسیوطی:    ».بِهِ  اِالْحتَِجاجِ  ِيف  كَالصَّ
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  ابن ماجه تخريجن نَـدر شرح خود بر س )ق هـ 762(متوفى  6حنفي 
  .ستنموده ا

َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب،     ............Vَِيٍك Vَِيٍك Vَِيٍك Vَِيٍك َروَاهُ َروَاهُ َروَاهُ َروَاهُ 
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب، َقْن ال
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب، َقْن ال
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب، َقْن ال
ْ
إَذا إَذا إَذا إَذا َ�َن َ�َن َ�َن َ�َن      َعلَيْهِ وََسل�مَ  َعلَيْهِ وََسل�مَ  َعلَيْهِ وََسل�مَ  َعلَيْهِ وََسل�مَ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َل اهللاِ َل اهللاِ َل اهللاِ َل اهللاِ أن� رَُسوأن� رَُسوأن� رَُسوأن� رَُسوَقْن ال

 قَِريٍب ِمنْ 
َ

nةَ َرَفَع يََديِْه إ
َ

ال  قَِريٍب ِمنْ اْفتَتََح الص�
َ

nةَ َرَفَع يََديِْه إ
َ

ال  قَِريٍب ِمنْ اْفتَتََح الص�
َ

nةَ َرَفَع يََديِْه إ
َ

ال  قَِريٍب ِمنْ اْفتَتََح الص�
َ

nةَ َرَفَع يََديِْه إ
َ

ال  َفُعوُد،    اْفتَتََح الص�
َ

ذُغَيِْه، عُم� ال
ُ
 َفُعوُد،أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 َفُعوُد،أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 َفُعوُد،أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
        أ

 بن براء... روايت مي كند كه حضرت  6شريك حضرت  ترجمه:
نماز را  ل�مَ ل�مَ ل�مَ ل�مَ وَسَ وَسَ وَسَ وَسَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول هنگامي كه فرمود كه  0 عازب
 يدينرفع در تا نزديك گوش مبارك دست هاي مبارك را  نمودندمي آغاز 
 يدينرفع نماز هيچ جاي ديگري در داخل در و آنگاه ديگر  مي كردندبلند 

   ))))١١١١(((( .دندمي كرن
صحيح مسلم  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف  _�+

  د.مي باش »صحيح« يفبوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شر

  
  �  _طائیشرح ابن ماجF ُمغَْلحدیث +�

�+
 
�_  �  

 762(متوفى  6 طائيامام مغَلْنيز را شريف حديث اين   _159+
  .ستنموده ا ابن ماجه تخريجن نَـدر شرح خود بر س )ق هـ

    عن عبد الر\ن من رواية وqيع عن ابن أY _� عن أخيه عي� عن اzكمعن عبد الر\ن من رواية وqيع عن ابن أY _� عن أخيه عي� عن اzكمعن عبد الر\ن من رواية وqيع عن ابن أY _� عن أخيه عي� عن اzكمعن عبد الر\ن من رواية وqيع عن ابن أY _� عن أخيه عي� عن اzكم
ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف ««««فظ فظ فظ فظ عنه عن ال"اء بلعنه عن ال"اء بلعنه عن ال"اء بلعنه عن ال"اء بل

َ
ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال  ....»»»»َرَفَع يََديِْه ِحvَ اْفتَتََح الص�
رسول  كه حضرت روايت است 0 بن عازب ضرت براءاز ح ترجمه:

ردند مي ك يديننمودند رفع مي نماز را آغاز كه  نگاميه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللا
داخل پايان نمي رسانيدند ديگر در هيچ جاي ديگر در سپس تا نماز را به و 

 كردند.مي ن يدين رفع نماز
))))٢٢٢٢((((  

                                                 
  باب رفع الیََدیْن إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ١/١٤٦٩ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )١(

  من الركوع باب رفع الیََدیْن إذا ركع وإذا رفع رأسه ١/١٤٧١ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )٢(
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  �  _طائیشرح ابن ماجF ُمغَْلحدیث +�

�+
 
�_  �  

 762(متوفى  6 طائيامام مغَلْنيز را شريف حديث اين   _160+
  .ستنموده ا ابن ماجه تخريجن نَـدر شرح خود بر س )ق هـ

    يزيديزيديزيديزيد    عنعنعنعن    إ»ائيلإ»ائيلإ»ائيلإ»ائيل    عنعنعنعن    شميلشميلشميلشميل    بنبنبنبن    ا�©ا�©ا�©ا�©    طريقطريقطريقطريق    منمنمنمن    فياتفياتفياتفيات� ا¦ال� ا¦ال� ا¦ال� ا¦ال    اTيه¥اTيه¥اTيه¥اTيه¥    رواهرواهرواهرواه
 وَ وَ وَ وَ     هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ غَ غَ غَ غَ أذُ أذُ أذُ أذُ     وَ وَ وَ وَ ذْ ذْ ذْ ذْ حَ حَ حَ حَ     هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ دَ دَ دَ دَ يَ يَ يَ يَ     عَ عَ عَ عَ فَ فَ فَ فَ رَ رَ رَ رَ : : : : بلفظبلفظبلفظبلفظ

َ َ ل َ ل  ل
َ         . . . . دْ دْ دْ دْ عُ عُ عُ عُ فَ فَ فَ فَ     مْ مْ مْ مْ ل

يزيد  از 6 يونس بن اسرائيلاز  6 شميل بن رضْنَمحدث  ترجمه:
 وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللارسول  حضرت «كه وايت مي كند ... ر 6 بن ابي زياد

جاي  سپس در هيچردند و ك مي يدينفع ابر با گوش مبارك رنماز برآغاز در 
 . اين حديث متابع، حديث صحيح»كردند ميرفع يدين ن ديگر در داخل نماز

  ))))١١١١(((( .مي باشد
  ادامة حديث فوق مي نويسد: در  6 طائيامام مغَلْ  _�+
ِ     ةٌ ةٌ ةٌ ةٌ عَ عَ عَ عَ ابِ ابِ ابِ ابِ تَ تَ تَ تَ مُ مُ مُ مُ     هِ هِ هِ هِ ذِ ذِ ذِ ذِ هَ هَ هَ هَ فَ فَ فَ فَ  ِ ل ِ ل ِ ل  »حيححديث ص«حديث متابع، و اين         ....ةٌ ةٌ ةٌ ةٌ يحَ يحَ يحَ يحَ حِ حِ حِ حِ َص َص َص َص     يٍك يٍك يٍك يٍك َ¬ِ َ¬ِ َ¬ِ َ¬ِ ل
  ))))٢٢٢٢(((( .مي باشد
و  مي فرمايد 6 طائيلْچنانكه عالمه مغَشريف اين حديث   _�+

  .است »حديث صحيح« نين حديث شريف قبلي، هر دوهمچ
  

  �  _ِنیشرح ابی داؤد َعْیحدیث +�

�+
 
�_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _161+
ـ ق) در  855 (متوفى 6   نموده است. خود تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «ه

                                                 
  باب رفع الیََدیْن إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ١/١٤٦٩ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )١(

  باب رفع الیََدیْن إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ١/١٤٦٩ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )٢(



 

+185_ 

َ"َاءِ 
ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
َ"َاءِ َقْن ال
ْ
 عَ عَ عَ عَ أن� رَُسوَل اِهللا أن� رَُسوَل اِهللا أن� رَُسوَل اِهللا أن� رَُسوَل اِهللا ، ، ، ، َقْن ال

 لَ لَ لَ
 الس� الس� الس� الس�     يهِ يهِ يهِ يهِ لَ

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

 َ�َن َ�َن َ�َن َ�َن     مُ مُ مُ مُ ال
َ

nةَ رََفَع يََديِْه إ
َ

ال  إذَا افْتَتََح الص�
َ

nةَ رََفَع يََديِْه إ
َ

ال  إذَا افْتَتََح الص�
َ

nةَ رََفَع يََديِْه إ
َ

ال  إذَا افْتَتََح الص�
َ

nةَ رََفَع يََديِْه إ
َ

ال إذَا افْتَتََح الص�
 فَُعودُ     قَِريٍب ِمنْ قَِريٍب ِمنْ قَِريٍب ِمنْ قَِريٍب ِمنْ 

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 فَُعودُ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 فَُعودُ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 فَُعودُ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم� ال

ُ
 .، وفيه مسأ®انَديْنأي: ال يعود بعد ذلك إn رفَع ا_َ  :ش. . . . أ

وا�انية: أنه � تكب�ة االفتتاح ليس إال، وما  إn قريب األذنv. َديْنا_َ  األو°: أن رفع
  كما ذكرناه غ� مرة. ُروي غ� ذلك فمنسوخ

هنگامي كه كه وايت مي كند ر 0 عازب بن براءحضرت  ترجمه:
 عَ عَ عَ عَ  اهللاحضرت رسول 

 لَ لَ لَ
لَوةُ     هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ لَ لَوةُ الص� لَوةُ الص� لَوةُ الص�  الس� الس� الس� الس� وَ وَ وَ وَ     الص�

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

دستهاي مبارك  نمودندمي نماز را آغاز  مُ مُ مُ مُ ال
هيچ در و آنگاه ديگر  مي كردندبلند  يدينرفع در ا نزديك گوش مبارك ترا 

   ))))١١١١(((( .دندمي كرن يدينرفع نماز جاي ديگري در داخل 
مي نويسد: در اين حديث شريف دو مسئله  هدر ادام 6 ينيعالمه ع

. و تا نزديك گوشها باال برده شود يدينرفع در ستها دوجود دارد. يكي آنكه 
نماز وجود دارد و بس، و بجز آن هر  اوليفقط در تكبير  يدينكه رفع دوم آن
منسوخ است در احاديث شريف آمده كه در داخل نماز ديگري  يدينرفع 

  ))))٢٢٢٢(((( .چنانكه بارها يادآوري كرده ايم ،مي باشد
صحيح مسلم  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف  _�+

م شريفبوده و همپاية احاديث صحيح ملد.مي باش »صحيح« س  

  
  �  _ِنیشرح ابی داؤد َعْیحدیث +�

�+
 
�_  �  

 (متوفى 6 ىنعيامام بدر الدين نيز را  حديث شريف اين  _162+
ـ ق) در  855   نموده است. خود تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «ه

َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب 
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب َقْن ال
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب َقْن ال
ْ
َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب َقْن ال
ْ
يُْت رَُسوَل اهللاِ     َقْن ال

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
 عَ عَ عَ عَ ، قَاَل: رَأ

 لَ لَ لَ
 الس� الس� الس� الس�     يهِ يهِ يهِ يهِ لَ

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

َرَفَع يََديْهِ ِحvَ اْفتَتََح َرَفَع يََديْهِ ِحvَ اْفتَتََح َرَفَع يََديْهِ ِحvَ اْفتَتََح َرَفَع يََديْهِ ِحvَ اْفتَتََح     مُ مُ مُ مُ ال
ةَ، عُم� لَْم 

َ
ال ةَ، عُم� لَْم الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم الص�
َ

ال             يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف،يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف،يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف،يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف،الص�
                                                 

  باب َمن � يذكر الرفع عند الركوع ٣/٣٤٨ رشح سنن ابی داود للعینی:  )١(

  باب َمن � يذكر الرفع عند الركوع ٣/٣٤٨ رشح سنن ابی داود للعینی:  )٢(
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حضرت من كه وايت مي كند ر 0 عازب بن براءحضرت  ترجمه:
نمودند مي نماز را آغاز كه  نگاميرا ديدم كه ه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللارسول 

سپس تا نماز را به پايان نمي رسانيدند در هيچ جاي ردند و مي ك يدينرفع 
 كردند.مي ن يدين رفع داخل نمازديگري در 

))))١١١١((((  
  .است »حديث حسن و صحيح«حديث شريف اين   _�+
  

  �  _القاری شرح صحیح البخاری ُةَدْمُعحدیث +�

�+
 
�_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _163+
القاری رشح صحیح  ةُ دَ مْ عُ « هور خودشكتاب مهـ ق) در  855 (متوفى 6

  تخريج نموده است. »البخاری
َ"اء بن َ�زِب، قَاَل: َ�َن ا��ِ'، ص� اهللا َعلَيِْه وَسَ 

ْ
َِديث ال ِ́ ْصَحابنَا 

َ
َ"اء بن َ�زِب، قَاَل: َ�َن ا��ِ'، ص� اهللا َعلَيِْه وَسَ وَاْحتج أ

ْ
َِديث ال ِ́ ْصَحابنَا 

َ
َ"اء بن َ�زِب، قَاَل: َ�َن ا��ِ'، ص� اهللا َعلَيِْه وَسَ وَاْحتج أ

ْ
َِديث ال ِ́ ْصَحابنَا 

َ
َ"اء بن َ�زِب، قَاَل: َ�َن ا��ِ'، ص� اهللا َعلَيِْه وَسَ وَاْحتج أ

ْ
َِديث ال ِ́ ْصَحابنَا 

َ
 ل� ل� ل� وَاْحتج أ

، ، ، ، مَ مَ مَ مَ ل�
َ إِذا كَ إِذا كَ إِذا كَ إِذا كَ  �" َ �" َ �" َ ة رفع يََديْهِ َح�u يكون إبهاماه قَرِ     الفتتاِح الفتتاِح الفتتاِح الفتتاِح     "�

َ
ال ة رفع يََديْهِ َح�u يكون إبهاماه قَرِ الص�
َ

ال ة رفع يََديْهِ َح�u يكون إبهاماه قَرِ الص�
َ

ال ة رفع يََديْهِ َح�u يكون إبهاماه قَرِ الص�
َ

ال  فَ الص�
َ

ذُغَيِْه ثم� ال
ُ
 فَ يبا من شحم; أ

َ
ذُغَيِْه ثم� ال

ُ
 فَ يبا من شحم; أ

َ
ذُغَيِْه ثم� ال

ُ
 فَ يبا من شحم; أ

َ
ذُغَيِْه ثم� ال

ُ
        . . . . ودُ ودُ ودُ ودُ عُ عُ عُ عُ يبا من شحم; أ

حضرت رسول  كهوايت مي كند ر 0 بن عازب حضرت براء ترجمه:
نماز تكبير مي گفتند به همراه آغاز بخاطر كه  نگاميه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللا
دو شصت مبارك ايشان تا  يديندر اين رفع ردند و نيز مي ك يدينرفع آن 

 رسيد و سپس تا نماز را به پايان نمي رسانيدند مي كزديك نرمة گوش مبارن
  كردند.مي ن يدين رفع داخل نمازدر هيچ جاي ديگري در 

شريف اين حديث ي فرمايد كه در ادامه م 6 عالمه عيني  _�+
 هيبسه سند، و امام ابن ابي شَبا  6، امام طحاوي6امام ابو داودرا 
6 وايت نموده اند.صنَّف خود ردر م 

))))٢٢٢٢((((  
  .است »حديث حسن و صحيح«حديث شريف اين   _�+

                                                 
  باب َمن � يذكر الرفع عند الركوع ٣/٣٥٣ رشح سنن ابی داود للعینی:  )١(

   ٥/٢٧٣ عمدة القاری رشح صحیح البخاری للعینی:  )٢(
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  �  _دتر سعاشرح سِْف حدیث+�

�+
 
�_  �  

، عارف باهللا، شيخ ثة محدعالمامام را شريف  حديث اين  _164+
كتاب  در هـ ق)1052(متوفى  6 يوِلَهشاه عبد الحق محدث د ،قمحقِّ

  موده است.ذكر ن »رشح ِسْفر سعادت« مشهور خود
را از ابي داود آورده. گفت: ديدم رسول  0و حديث براء بن عازب«

، چون افتتاح مي كرد (نماز را) بر مي داشت دو وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     وَآِ�ِ وَآِ�ِ وَآِ�ِ وَآِ�ِ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� خدا را 
 فَ دست خود را تا نزديك دو دوش، 

َ
 فَ ثم� ال
َ

 فَ ثم� ال
َ

 فَ ثم� ال
َ

عُم� لَْم يَْرَفعُْهَما َح�u عُم� لَْم يَْرَفعُْهَما َح�u عُم� لَْم يَْرَفعُْهَما َح�u عُم� لَْم يَْرَفعُْهَما َح�u : : : : ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ايَ ايَ ايَ ايَ وَ وَ وَ وَ  رَ  رَ  رَ  رَ hِ hِ hِ hِ ، وَ ، وَ ، وَ ، وَ     ودُ ودُ ودُ ودُ عُ عُ عُ عُ ثم� ال

نمي كرد.  يدينرفع جاي ديگر در داخل نماز هيچ در (سپس ديگر انsَََْف، انsَََْف، انsَََْف، انsَََْف، 
نمي  يدينو در روايتي است كه: و آنگاه تا از نماز فارغ نمي شد ديگر رفع 

  ))))١١١١(((( .كرد.)
صحيح مسلم  احاديث صحت شروط مطابق اين حديث شريف  _�+

  د.باش مي »صحيح« بوده و همپاية احاديث صحيح مسلم شريف
  

  �  _َزج/اَجةُ الْمَصابیح حدیث+�

�+
 
�_  �  

الشيخ سيد ابو الحسنات عبد اهللا  مةعالالرا  شريف حديث اين  _165+
اَجُة «در كتاب خود  6 شاه بن مظفَّرحسين هندي حيدرآبادي حنفي زَجَّ

 »املصابیح شکاةمِ « كتاب منوال بر حنفي شريف فقه احاديث شامل كه »املَْصابیحِ 
  تخريج نموده است.است 

ةَ 
َ

ال َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب قَاَل: َ�َن رَُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�مَ إِذَا اْفتَتََح الص�
ْ
ةَ َعِن ال

َ
ال َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب قَاَل: َ�َن رَُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�مَ إِذَا اْفتَتََح الص�

ْ
ةَ َعِن ال

َ
ال َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب قَاَل: َ�َن رَُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�مَ إِذَا اْفتَتََح الص�

ْ
ةَ َعِن ال

َ
ال َ"َاءِ بِْن َ�زٍِب قَاَل: َ�َن رَُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَيْهِ وََسل�مَ إِذَا اْفتَتََح الص�

ْ
َعِن ال

ذُغَيْهِ 
ُ
ذُغَيْهِ َرَفَع يََديِْه َح�u تَُكوَن إِنَْهاَماهُ ِحَذاَء أ
ُ
ذُغَيْهِ َرَفَع يََديِْه َح�u تَُكوَن إِنَْهاَماهُ ِحَذاَء أ
ُ
ذُغَيْهِ َرَفَع يََديِْه َح�u تَُكوَن إِنَْهاَماهُ ِحَذاَء أ
ُ
        .. عُم� لَم َفُعد... عُم� لَم َفُعد... عُم� لَم َفُعد... عُم� لَم َفُعد.....َرَفَع يََديِْه َح�u تَُكوَن إِنَْهاَماهُ ِحَذاَء أ

                                                 
  ٦٥ص رشح ِسْفر سعادت:   )١(
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حضرت رسول  هكوايت مي كند ر 0 بن عازب حضرت براء ترجمه:
نماز تكبير مي گفتند به همراه آغاز بخاطر كه  نگاميه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللا
ايشان تا  دست مباركدو  يديندر اين رفع ردند و نيز مي ك يدينرفع آن 

در  و سپس تا نماز را به پايان نمي رسانيدند... رسيد  نزديك گوش مبارك مي
 كردند.مي ن يدين رفع داخل نماز هيچ جاي ديگري در

))))١١١١((((  
ين سپس در ادامة حديث مي نويسد: ا 6عالمه حيدرآبادي  _�+

 نيطْ، امام دارق6ُ، امام اسحاق بن راهويه6 را امام احمد بن حنبلحديث 
و امام  6، امام بخاري6 ، امام طحاوي6 ، امام ابن ابي شيبه6
  روايت كرده اند. 6 مسلم

  د.مي باش »حيححديث ص«ف اين حديث شري  _�+
 

  �  _مسند اسحاق بن راهویه حدیث+�

�+
 
�_  �  

 ينظلسحاق بن إبراهيم حا بويعقوبارا امام  شريف حديث اين  _166+
) در مسند خود روايت ق هـ238(متوفى  6 معروف به ابن راهويه يوزِمرْ

  است.نموده 
حديث     من ... »نديهمامس«�  و·سحاق بن راهويهو·سحاق بن راهويهو·سحاق بن راهويهو·سحاق بن راهويهأ\د  حديث ال"اء فأخرجه وأما

�_ Yزياد عن عبد الر\ن بن أ Yزب     يزيد بن أ�    اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ     وُل وُل وُل وُل سُ سُ سُ سُ �ن رَ �ن رَ �ن رَ �ن رَ ««««قال: قال: قال: قال: عن ال"اء بن �زب عن ال"اء بن �زب عن ال"اء بن �زب عن ال"اء بن 
وزاد وزاد وزاد وزاد ». ». ». ». يهِ يهِ يهِ يهِ نَ نَ نَ نَ أذُ أذُ أذُ أذُ     اءَ اءَ اءَ اءَ ذَ ذَ ذَ ذَ حِ حِ حِ حِ     ون إبهاماهُ ون إبهاماهُ ون إبهاماهُ ون إبهاماهُ كُ كُ كُ كُ  تَ  تَ  تَ  تَ �u �u �u �u حَ حَ حَ حَ     يهِ يهِ يهِ يهِ دَ دَ دَ دَ يَ يَ يَ يَ     عَ عَ عَ عَ فَ فَ فَ فَ  رَ  رَ  رَ  رَ �� �� �� ��  عَلَيِْه وََسل�َم إذا َص  عَلَيِْه وََسل�َم إذا َص  عَلَيِْه وََسل�َم إذا َص  عَلَيِْه وََسل�َم إذا َص َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ َص�� اهللاُ 

     م� م� م� م� عُ عُ عُ عُ ««««ا�ارقط� فيه: ا�ارقط� فيه: ا�ارقط� فيه: ا�ارقط� فيه: 
َ َ ل َ ل  ل
َ       ....»»»»ددددعُ عُ عُ عُ م فَ م فَ م فَ م فَ ل

 براءنَد خود از حضرت امام اسحاق بن راهويه در مس حضرت ترجمه:
 نگاميه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللاحضرت رسول  كهوايت مي كند ر 0 بن عازب

  در اينردند و نيز مي كيدين رفع نماز را آغاز مي كردند به همراه آن كه 
                                                 

  باب صفة الصالة ١/٢٢٨ زجاجة املصابيح:  )١(
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و سپس ... يد رس گوش مبارك ميدو دست مبارك ايشان برابر با  يدينرفع 
 رفع داخل نمازدر هيچ جاي ديگري در  تا نماز را به پايان نمي رسانيدند

 كردند.مي ن يدين
))))١١١١((((  

  د.مي باش »حيححديث ص«اين حديث شريف   _�+

  
  �  _إعQءُ السOَنن حدیث+�

�+
 
�_  �  

 احمد محقق عالمه ظفرمحدث فقيه  را شريف حديث اين  _167+
 »ننَ السُّ  إعالءُ «) در كتاب ال مثال خود هـ 1394 متوفي( 6عثماني تهانوي 

  تخريج نموده است.
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب 

ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب َعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب َعِن ال
ْ
َ"َاِء بِْن َ�زٍِب َعِن ال
ْ
يُْت رَُسوَل اهللاِ َعِن ال

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ، قَاَل: رَأ
َ
 َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديْـِه  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديْـِه  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديْـِه  َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم َرَفَع يََديْـِه ، قَاَل: رَأ

ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف. 
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف. ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف. ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ، عُم� لَْم يَْرَفْعُهَما َح�u انsَََْف. ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال         ِحvَ اْفتَتََح الص�
حضرت من كه وايت مي كند ر 0 عازب بن براء حضرت ترجمه:

نماز را آغاز نمودند رفع نگامي كه را ديدم كه ه وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  اهللارسول 
داخل سپس تا سالم نگردانيدند ديگر در هيچ جاي ديگر در ردند و ك يدين
 نكردند. يدين رفع نماز

))))٢٢٢٢((((   
نويسد:  مي حديث شريفن ايسپس در آخر  6 امام ابوداود  _�+

يَْس بَِصِحيٍح 
َ
َِديُث ل

ْ
zبُو دَاوُدَ: َهَذا ا

َ
يَْس بَِصِحيٍح قَاَل أ

َ
َِديُث ل

ْ
zبُو دَاوُدَ: َهَذا ا

َ
يَْس بَِصِحيٍح قَاَل أ

َ
َِديُث ل

ْ
zبُو دَاوُدَ: َهَذا ا

َ
يَْس بَِصِحيٍح قَاَل أ

َ
َِديُث ل

ْ
zبُو دَاوُدَ: َهَذا ا

َ
اين حديث شريف در مرتبة اول صحت     ....قَاَل أ

  ))))٣٣٣٣(((( .قرار ندارد »صحيح حديث« حديث يعني
 6 محدث فقيه محقق عالمه ظفر احمد عثماني تهانوي  _�+

            مي گويد:را آورده  سخناين 

                                                 
  رفع الیََدیْن عند تکبیرة االحرام ٢/١٧١البنایة رشح الهدایة للعینی:   )١(

  باب ترک رفع الیََدیْن فی غیر االفتتاح ٨٢٧حدیث  ٣/٨٥ إعالء السنن للتهانوی:  )٢(

َالِة؛ بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر ا ٧٥٢حدیث  ١/٢٠٠ سنن اT داؤد:  )٣(   لرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ
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 قُ قُ قُ قُ 
ْ
 ل
ْ
 ل
ْ
 ل
ْ
 وَ وَ وَ وَ     مْ مْ مْ مْ عَ عَ عَ عَ ُت غَ ُت غَ ُت غَ ُت غَ ل

َ
 ل
َ
 ل
َ
 ل
َ
 . . . . نٌ نٌ نٌ نٌ سَ سَ سَ سَ حَ حَ حَ حَ     هُ هُ هُ هُ ن� ن� ن� ن� كِ كِ كِ كِ ل

ْ
zا hِزيَاٍد     أن� أن� أن� أن�     اشية:و Yِ

َ
Yِ ِزيَاٍد يَِزيُد نُْن أ
َ
Yِ ِزيَاٍد يَِزيُد نُْن أ
َ
Yِ ِزيَاٍد يَِزيُد نُْن أ
َ
    وَ وَ وَ وَ     مٍ مٍ مٍ مٍ لِ لِ لِ لِ سْ سْ سْ سْ مُ مُ مُ مُ     الِ الِ الِ الِ جَ جَ جَ جَ رِ رِ رِ رِ     نْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ يَِزيُد نُْن أ

 عَ عَ عَ عَ وَ وَ وَ وَ     ةِ ةِ ةِ ةِ عَ عَ عَ عَ بَ بَ بَ بَ رْ رْ رْ رْ األاألاألاأل
 ل� ل� ل�
ُ     َق َق َق َق ل�

َ
� ُ
َ

� ُ
َ

� ُ
َ

�     ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tا ُ
ْ

Tارِ ارِ ارِ ارِ خَ خَ خَ خَ ا oR oR oR oR....   
اين ، زيرا كه قرار ندارداين حديث شريف در مرتبة اول صحت بلي، 

 قرار دارد. »سنديث حح«يعني حديث در درجة دوم صحت حديث شريف 
م و جامع لسراوي اين حديث از راويان صحيح م 6 زياد يزيد بن ابي و

و امام  شريف مي باشدسائي و سنن ابن ماجة سنن نَ، داود ترمذي، سنن ابو
  ))))١١١١(((( .است روايت كردهيف تعليقاً از او نيز در صحيح بخاري شر 6 بخاري

 ،است كه در صحت حديثي »حديث حسن« و بايد دانست كه  _�+
قرار دارد، و به اتفاق  »حديث صحيح«ر درجة بعد از د مطابق اصول حديث

  ))))٢٢٢٢((((    .قابل قبول و واجب العمل مي باشد »حديث صحيح«محدثين مانند 
مي فرمايد كه اين حديث شريف سنداً  6 عالمه تهانوي  _�+
اينست كه چنانكه گفته شد  درستقرار دارد. ولي  »حديث حسن«در درجة 

مي  »صحيح« صحيح مسلم شريف همپاية احاديثاين حديث در صحت 
  د.باش

  
  �  _معارف السOَنن حدیث+�

�+
 
�_  �  

سيد  بن يوسف محمد سيد بزرگ عالمةرا  شريف حديث اين  _168+
 هـ) در شرح مشهور ترمذي 1397(متوفي  6 محمد زكريا حسيني بنّوري

  تخريج نموده است. »ننَ السُّ  فُ اِر عَ مَ «شريف 
                                                 

ـاح  ٨٢٧حدیث  ٣/٨٥ إعالء السنن للتهانوی:  )١( ـنن   | باب ترک رفع الیدین فی غیر االفتت ـارف الس مع   حدیث الرباء فی ترک الرفع ٤٩٣تا  ٤٨٩/ ٢ للبنوری:

ِحيحِ  ألَْحَسنُ «  )٢(   النوع الثانی: الحسن ٢٩ص  الحديث للنووی: أصول يف النذير البشs سنن ملعرفة sـوالتيس التقريب  |به   االحتجاج وحكم الحسن أقسام ١٧٤و  ١/١٧١ تدریب الراوی للسیوطی:    ».بِهِ  اِالْحتَِجاجِ  ِيف  كَالصَّ
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َْ� ، َفُقوُل: ، َقْن يَِزيَد بْ ُشْعبَةُ 
َ

_ Yِ
َ
Yِ ِزيَاٍد ، قَاَل: َسِمْعُت انَْن أ

َ
َ"َاءَ ِن أ

ْ
َ"َاءَ َسِمْعُت ال
ْ
َ"َاءَ َسِمْعُت ال
ْ
َ"َاءَ َسِمْعُت ال
ْ
، ، ، ، َسِمْعُت ال

يُْت رَُسوَل اِهللا َص�� اُهللا 
َ
ُث قَْوًما ِمنُْهْم َكْعُب نُْن ُعْجَرةَ ، قَاَل: رَأ Iَمْجلِِس ُ<َد

ْ
يُْت رَُسوَل اِهللا َص�� اُهللا ِ� َهَذا ال

َ
ُث قَْوًما ِمنُْهْم َكْعُب نُْن ُعْجَرةَ ، قَاَل: رَأ Iَمْجلِِس ُ<َد

ْ
يُْت رَُسوَل اِهللا َص�� اُهللا ِ� َهَذا ال

َ
ُث قَْوًما ِمنُْهْم َكْعُب نُْن ُعْجَرةَ ، قَاَل: رَأ Iَمْجلِِس ُ<َد

ْ
يُْت رَُسوَل اِهللا َص�� اُهللا ِ� َهَذا ال

َ
ُث قَْوًما ِمنُْهْم َكْعُب نُْن ُعْجَرةَ ، قَاَل: رَأ Iَمْجلِِس ُ<َد

ْ
ِ� َهَذا ال

ةَ يَْرَفعُ ««««َعلَيِْه وََسل�َم َعلَيِْه وََسل�َم َعلَيِْه وََسل�َم َعلَيِْه وََسل�َم 
َ

ال ةَ يَْرَفعُ ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ يَْرَفعُ ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ةَ يَْرَفعُ ِحvَ اْفتَتََح الص�
َ

ال ِل تَْكبَِ�ةٍ يَ يَ يَ يَ     ِحvَ اْفتَتََح الص� و�
َ
ِل تَْكبَِ�ةٍ َديِْه ِ� أ و�
َ
ِل تَْكبَِ�ةٍ َديِْه ِ� أ و�
َ
ِل تَْكبَِ�ةٍ َديِْه ِ� أ و�
َ
 فَ عُ عُ عُ عُ     ............    َديِْه ِ� أ

َ
 فَ م� ال
َ

 فَ م� ال
َ

 فَ م� ال
َ

  ....»»»»ودُ ودُ ودُ ودُ عُ عُ عُ عُ م� ال
عبد الرحمن حضرت روايت مي كند ... كه  6 هشُعبامام  ترجمه:

جايگاه در همين  0براء بن عازِبمي گفت كه حضرت  6 بن ابي ليلي
بسياري از بزرگان كه يكي ايشان (در مسجد جامع شهر كوفه) در حضور 

    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� بود فرمود كه من حضرت رسول خدا  0 هرَكَعب بن عجحضرت 

اولين تكبير  اب تنهارا ديدم كه هنگامي كه شروع به نماز مي كردند  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
 رفع داخل نماز.. و در هيچ جاي ديگري در .دند و بسكرمي  يدينرفع 
 مي نمودند.ن يدين

))))١١١١((((  
  .است »حديث صحيح« ،حديث شريفاين   _�+
ده كردر شهر كوفه سكونت اختيار  0عازِب بن حضرت براء  _�+

بود و اين حديث شريف را در مسجد جامع اعظم كوفه بيان نمود. حضرت 
، و با سكوتش اين حديث نيز در اين مجلس موجود بود 0 رَهب بن عجعكَ

   را تصديق نمود.
وي  را دو تن از تابعين كرام از 0عازِباين حديث براء بن   _�+

  روايت كرده اند.
   ))))٢٢٢٢(((( .است 6 عدي بنِ ثَابِت تابعي گرامي يكي  _�+
تابعي  است كه 6 ابي ليلي و دومي حضرت عبد الرحمن بن  _�+

جليل القدر مي باشد و در همان مسجد جامع كوفه به شرف زيارت يك 
 صد و بيست صحابي انصاري نائل آمده بود

  راويان اساسي صحيح، و از ))))٣٣٣٣((((
                                                 

  حدیث الرباء فی ترک الرفع و تحقیقه من کالم امام العرص ٢/٤٨٩معارف السنن للبنوری:   )١(

التَّكْبsِِ َورَفْعِ الْیََدیْن ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ ِمنُْه  بَاُب ذِكْرِ  ١١٣٠حدیث  ٢/٤٨ سنن الدارقطنی:  )٢(   وَقَْدِر ذَلَِك وَاْختَِالِف الرِّوَايَاِت 

   ١١٢٧حدیث  ٢/٤٨ سنن الدارقطنی:  )٣(
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   ))))١١١١((((.ري شريف و صحيح مسلم شريف و همة كتاب هاي حديث مي باشدبخا
صحابة  پنجاه و هزاريك كه  است شهري اين مسجد همان و  _�+

كرام در آن سكونت گزيده بودند كه بيست و دو تن ايشان از اصحاب بدر 
   ))))٢٢٢٢(((( .بودند

نيز موافق اين  6 خود حضرت عبد الرحمن بن ابي ليلي  _�+
        ))))٣٣٣٣(((( .بس در شروع نماز رفع يدين مي كرد وحديث شريف فقط 

  
  
  

                                                 
َعوَاِت، بَاب َما يَُقوُل ِعنَْد الَغضَ  ٣٤٥٢حدیث  ٥/٥٠٤ جامع الرتمذی:  )١(   ِب أَبْوَاُب الدَّ
  ٢/٤٩٠ معارف السنن:  )٢(

  َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبsٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ  ٢٤٥١حدیث  ٢١٤/ ١ مصنف ابن ابی شیبه:  )٣(



 

  


	ت �
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            _    0ا����ا����ا����ا����ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت  +

�+
 
�_  �  

  
  �  _ألت�ْمهِْیدحدیث +�

�+
 
�_  �  

 مالكي البر عبد ابن به معروف امام ابوعمررا  حديث شريف اين  _169+

ـ ) 463(متوفي  6   روايت كرده است. »ألتَّْمِهیْد«خود در كتاب مشهور  ه

َقارِي� َقنْ 
ْ
بُو َجعَْفٍر ال

َ
ُمْجِمُر وَأ

ْ
َقارِي� َقنْ غُعَيٌْم ال

ْ
بُو َجعَْفٍر ال

َ
ُمْجِمُر وَأ

ْ
َقارِي� َقنْ غُعَيٌْم ال

ْ
بُو َجعَْفٍر ال

َ
ُمْجِمُر وَأ

ْ
َقارِي� َقنْ غُعَيٌْم ال

ْ
بُو َجعَْفٍر ال

َ
ُمْجِمُر وَأ

ْ
ن*ُه َ(َن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح     غُعَيٌْم ال

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
ن*ُه َ(َن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
ن*ُه َ(َن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
ن*ُه َ(َن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
أ

شْ 
َ
نَا أ

َ
َما َخَفَض َوَرفََع وَيَُقوُل أ

*
5ُ ُ ةَ َويَُك67

َ
ال شْ الص*

َ
نَا أ

َ
َما َخَفَض َوَرفََع وَيَُقوُل أ

*
5ُ ُ ةَ َويَُك67

َ
ال شْ الص*

َ
نَا أ

َ
َما َخَفَض َوَرفََع وَيَُقوُل أ

*
5ُ ُ ةَ َويَُك67

َ
ال شْ الص*

َ
نَا أ

َ
َما َخَفَض َوَرفََع وَيَُقوُل أ

*
5ُ ُ ةَ َويَُك67

َ
ال ةً بِرَُسوِل اهللاِ الص*

َ
ةً بِرَُسوِل اهللاِ بَُهُكْم َصال
َ

ةً بِرَُسوِل اهللاِ بَُهُكْم َصال
َ

ةً بِرَُسوِل اهللاِ بَُهُكْم َصال
َ

    َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ     بَُهُكْم َصال
        َعلَيِْه وََسل*َم.َعلَيِْه وََسل*َم.َعلَيِْه وََسل*َم.َعلَيِْه وََسل*َم.

كنند كه  روايت مي 6 جعفر القاري بواو  6 نُعيم الْمجمر ترجمه:
 د و بس، و در بقيةدر شروع نماز رفع يدين مي كر تنها 0هرَيرَوهبحضرت اَ

تكبير مي گفت، و مي فرمود كه نماز من فقط باال شدن  ين وئنماز در هر پا
  ))))١١١١(((( .ددارهت ابش وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA*     با نماز حضرت رسول اهللابيشتر از همة شما 
روايت مي كنند  0هرَيرَوهباَ حضرتدو شاگرد  اين روايت را  _�+

به صراحت تمام روشن  0هرَيرَوهباَ حضرتو هر دوي آنها با مشاهدة نماز 
و در شروع نماز رفع يدين مي كرد  تنها 0هرَيرَوهباَمي سازند كه حضرت 

 تكبير تنهاركوع و سجود  باال شدنِ ين وئدر هر پا نمازجاهاي داخل در بقية 
نمايد كه اين  نيز تصريح مي 0هرَيرَوهباَ و بس، و خود حضرت گفت مي

  محمد سيد كاينات و سرور موجودات حضرت نماز مشابهت تمام با نماز
                                                 

  حدیث الرابع والعرشون ٩/٢١٥هید البن عبد الرب املالکی: التم  )١(
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  دارد. وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* مصطفي 
برخاستن  به ركوع ومتروك بودن رفع يدين در وقت رفتن   _�+

 زبانمشهور مذكور نيست، ولي قاعدة  ظاًشريف لفدر اين حديث آن از 
َ     دُ دُ دُ دُ يْ يْ يْ يْ فِ فِ فِ فِ يُ يُ يُ يُ     Jْ ُJْ ُJْ ُJُْ أخِ أخِ أخِ أخِ اE* اE* اE* اE*     هُ هُ هُ هُ ق� ق� ق� ق� ا حَ ا حَ ا حَ ا حَ مَ مَ مَ مَ     مُ مُ مُ مُ فْ فْ فْ فْ دِ دِ دِ دِ قْ قْ قْ قْ E *E *E *E* أأأأ«است كه  يعرب

ْ
Kا َ
ْ
Kا َ
ْ
Kا َ
ْ
Kا َLْ َLْ َLْ َLْ« ، يعنيمم ساختن آنچه قد

را افاده ان مورد) (انحصار يك كار تنها در همر بايد مؤخَّر آورده شود حصكه 
  مي كند. 

قدم مي باشد ماست  »إِي*اكَ إِي*اكَ إِي*اكَ إِي*اكَ « كه جزاء ،»إِي*اَك غَعْبُدُ إِي*اَك غَعْبُدُ إِي*اَك غَعْبُدُ إِي*اَك غَعْبُدُ «در آيت قرآني مثالً 
عبادت را اين جملة مختصر، مؤخَّر، كه به اين صورت  ،»غَعْبُدُ غَعْبُدُ غَعْبُدُ غَعْبُدُ «شرط يعني و 

ترجمة آيت براي خداوند پاكيزة متعال محدود و منحصر مي سازد، و  تنها
بجز  و، »ترا عبادت مي كنيم تنهاما «خداوندا كه  گرداندچنين مي را شريف 

  عبادت نمي كنيم. كس ديگري را هيچهرگز تو 
ةِ «شرط يعني  نيز در اين حديث شريف

َ
ال بJَِ لِلص*

ْ
ةِ إذَا افْتَتََح اE*ك

َ
ال بJَِ لِلص*

ْ
ةِ إذَا افْتَتََح اE*ك

َ
ال بJَِ لِلص*

ْ
ةِ إذَا افْتَتََح اE*ك

َ
ال بJَِ لِلص*

ْ
مؤخَّر  »إذَا افْتَتََح اE*ك

به نوبة خود  كارقدم آورده شده است، كه اينم »َ(َن يَْرفَُع يََديْهِ َ(َن يَْرفَُع يََديْهِ َ(َن يَْرفَُع يََديْهِ َ(َن يَْرفَُع يََديْهِ «و جزاء يعني 
مة د و ترجسازمي محدود و منحصر  ،در وقت شروع نمازرا تنها رفع يدين 

    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* بي شك حضرت رسول اهللا «كه  گرداندچنين مي را حديث شريف 

بجز يعني ، »مي كردند و بس يدينشروع نماز رفع وقت در  تنها وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
  ماز رفع يدين نمي كردند.در داخل نجاي ديگر هيچ در تكبير اولي نماز 

رت رسول خدا از اين حديث مرفوع ثابت مي گردد كه حض  _�+
 *Aَص *Aَص *Aَص *Aن مي نمودند و بس، و در بقية  در شروعتنها  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصيدنماز رفع ي

و الحمد هللا  تكبير مي گفتند.فقط نماز در وقت ركوع و سجود جاهاي داخلِ 
 ،فخر موجودات احناف نيز به اقتداي سردار كاينات و جماعت و تسنَّ كه اهل

تنها  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     وَآOِِ وَآOِِ وَآOِِ وَآOِِ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* ن، حضرت محمد مصطفي ر كونَين و سرويلَقَسيد ثَ
سجود  و در وقت رفتن به ركوع كنند و مي به همراه تكبير تحريمه رفع يدين

  فقط تكبير مي گويند و بس. 
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  به مصطفي برسان خويش را كه دين همه اوست
  تـس نيـعـالي امـتم ديـيـرسـن او هـب رـاگ

 رفع يدينتنها  ،به همين سببنيز  6 مام مالكضرت اح  _�+
داخل نماز  در ديگررفع يدين آن هر  بجزدانست و  مي آغاز نماز را درست در

 Qِ  د.دامي قرار  را ضعيف
*

ََديِْن ِعنَْد َمالٍِك َضِعيًفا إال
ْ

Vَن رَفُْع اWََقاِسِم: َو
ْ
 Qِ قَاَل انُْن ال

*
ََديِْن ِعنَْد َمالٍِك َضِعيًفا إال

ْ
Vَن رَفُْع اWََقاِسِم: َو

ْ
 Qِ قَاَل انُْن ال

*
ََديِْن ِعنَْد َمالٍِك َضِعيًفا إال

ْ
Vَن رَفُْع اWََقاِسِم: َو

ْ
 Qِ قَاَل انُْن ال

*
ََديِْن ِعنَْد َمالٍِك َضِعيًفا إال

ْ
Vَن رَفُْع اWََقاِسِم: َو

ْ
قَاَل انُْن ال

ِْحَرامِ 
ْ

ِْحَرامِ تَْكبJَِةِ اإل
ْ

ِْحَرامِ تَْكبJَِةِ اإل
ْ

ِْحَرامِ تَْكبJَِةِ اإل
ْ

   ))))١١١١((((  ....تَْكبJَِةِ اإل
 مدينة منوره باشندگانراويان اين حديث شريف همگي از   _�+

هستند و هر كدام ايشان در زمان خود از بزرگان محدثين بودند. هيچ راوي 
قرون اولية اسالم اهالي مدينة منوره در  .اين حديث از شهر ديگري نيست

 پيشوايانچه چن ،عصر تابعين و تبع تابعين بر ترك رفع يدين عامل بودنددر 
) كه در همان زمان در مدينة  هـ 179 متوفي( 6 امام مالكمدينة منوره 

   مي فرمايد: همنوره زندگي مي كرد در اين بار
 Qِ َخْفٍض 

َ
ةِ ال

َ
ال ٍء ِمْن تَْكبJِِ الص* ْ_َ Qِ ََديِْن

ْ
Vعْرُِف َرفَْع ا

َ
 أ

َ
 Qِ َخْفٍض َوقَاَل َمالٌِك: ال

َ
ةِ ال

َ
ال ٍء ِمْن تَْكبJِِ الص* ْ_َ Qِ ََديِْن

ْ
Vعْرُِف َرفَْع ا

َ
 أ

َ
 Qِ َخْفٍض َوقَاَل َمالٌِك: ال

َ
ةِ ال

َ
ال ٍء ِمْن تَْكبJِِ الص* ْ_َ Qِ ََديِْن

ْ
Vعْرُِف َرفَْع ا

َ
 أ

َ
 Qِ َخْفٍض َوقَاَل َمالٌِك: ال

َ
ةِ ال

َ
ال ٍء ِمْن تَْكبJِِ الص* ْ_َ Qِ ََديِْن

ْ
Vعْرُِف َرفَْع ا

َ
 أ

َ
َوقَاَل َمالٌِك: ال

 Qِ افْتِ 
*

 Qِ رَفٍْع إال
َ

 Qِ افْتِ َوال
*

 Qِ رَفٍْع إال
َ

 Qِ افْتِ َوال
*

 Qِ رَفٍْع إال
َ

 Qِ افْتِ َوال
*

 Qِ رَفٍْع إال
َ

ةِ.َوال
َ

ال ةِ.تَاِح الص*
َ

ال ةِ.تَاِح الص*
َ

ال ةِ.تَاِح الص*
َ

ال         تَاِح الص*
در شروع نماز، هيچ رفع يدين ديگري  من بجز رفع يدينِ ترجمه:

داخل نماز، چه در وقت رفتن به ركوع و باال شدن از ركوع و چه در وقت 
  ))))٢٢٢٢((((را اصالً نمي شناسم. رفتن به سجده و باال شدن از سجده 

  6 حضرت امام مالكفوق  گفتةنكته نيز از روي اين   _�+

زمان تابعين و تبع تابعين، قرن اول و دوم اسالم در انسته مي شود كه در د
 مينرفع يدين در داخل نماز ره از اهالي شهر مبارك مدينة منو هيچ كس

كه از ساير نقاط دنياي اسالم براي نيز ديگر  احدي از زائران همچنين و كرد
مي به مدينة منوره  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     لَيْهِ لَيْهِ لَيْهِ لَيْهِ عَ عَ عَ عَ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* حضرت رسول اكرم پاكيزة زيارت مقبرة 

                                                 
  رَفْعِ الْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَاِم   ١/١٦٥ املدونة الکربی:  )١(

  رَفْعِ الْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَاِم   ١/١٦٥ املدونة الکربی:  )٢(
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حتماً اين رفع  6حضرت امام مالك  وگرنه ،يدين نمي كردرفع  آمد
  ))))١١١١((((يدين را مي شناخت. 

 در رفع يدين بودنك وترمبر تعامالً ره منو ةپس گويا اهل مدين
  د.شتناجماع داداخل نماز 

  
  �  _ستذکارأ�حدیث +�

�+
 
�_  �  

 6 البر مالكي عبد امام ابو عمر ابن زنيرا  ث شريفحدي اين  _۱۷۰+
ـ ) 463(متوفي    روايت كرده است. »ستذکارأإل «خود در كتاب مشهور  ه

ةَ الِ الِ الِ الِ مَ مَ مَ مَ 
َ

ال ن*ُه َ(َن يَْرفَُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح الص*
َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
َقارِي� َقْن أ

ْ
ةَ c َعن َجعْفٍَر ال

َ
ال ن*ُه َ(َن يَْرفَُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح الص*

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
َقارِي� َقْن أ

ْ
ةَ c َعن َجعْفٍَر ال

َ
ال ن*ُه َ(َن يَْرفَُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح الص*

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
َقارِي� َقْن أ

ْ
ةَ c َعن َجعْفٍَر ال

َ
ال ن*ُه َ(َن يَْرفَُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح الص*

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
َقارِي� َقْن أ

ْ
c َعن َجعْفٍَر ال

ُ dُ e* َخَفٍض وَرَف ُ dُ e* َخَفٍض وَرَفوَيَُك67 ُ dُ e* َخَفٍض وَرَفوَيَُك67 ُ dُ e* َخَفٍض وَرَفوَيَُك67  وَيَُك67
َ
 أ

ّ
gٍع وَيَُقوُل إ 

َ
 أ

ّ
gٍع وَيَُقوُل إ 

َ
 أ

ّ
gٍع وَيَُقوُل إ 

َ
 أ

ّ
gة رَُسوِل اهللاِ ٍع وَيَُقوُل إ

َ
ة رَُسوِل اهللاِ ْشبَُهُكْم بَصال
َ

ة رَُسوِل اهللاِ ْشبَُهُكْم بَصال
َ

ة رَُسوِل اهللاِ ْشبَُهُكْم بَصال
َ

        ....عَلَيِْه وََسل*مَ عَلَيِْه وََسل*مَ عَلَيِْه وََسل*مَ عَلَيِْه وََسل*مَ     َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ     ْشبَُهُكْم بَصال
 6 قاري جعفر از استاد خود ابو 6 مام مالكحضرت ا ترجمه:

نماز رفع يدين مي كرد  آغازدر  تنها 0هرَيرَه وبحضرت اَروايت مي كند كه 
تكبير مي فقط  باال شدن ين وئدر هر پا ،نمازجاهاي داخل  و بس، و در بقية

    عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA*     نماز حضرت رسول اهللامانند كامالً همن گفت، و مي فرمود كه 

  ))))٢٢٢٢(((( .نماز مي خوانم وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ 
 وبحضرت اَحديث شريف سه راوي دارد. يكي صحابي اين   _�+

رَهو سومي تبع تابعي 6 ومي تابعي حضرت ابوجعفر قاري، د0هرَي ،
  . هر سة اين بزرگان از خير القرون اسالم مي باشند.6 ام مالكحضرت ام
  اين سند نهايت عالي و بغايت صحيح است.  _�+
 وبحضرت اَچنانكه در اين حديث شريف صريحاً آمده است   _�+

رَهن مي كرد  آغازدر تنها  0هرَييدنماز جاهاي داخل و در بقية نماز رفع ي
                                                 

    رَفْعِ الْيََديِْن ِيف الرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَامِ  ١/١٦٥ املدونة الکربی:|    ٦حدیث  ٢/٣٠٨ تجلیات صفدر:  )١(
    ٤١٥و  ١/٤١٠ االستذکار البن عبد الرب:  )٢(
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و بس، و خود  تكبير مي گفت فقطوع و سجود رك باال شدنِ در هر پايين و
نيز تصريح مي نمايد كه اين نماز مشابهت تمام با  0هرَيرَه وبحضرت اَ

 وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* نماز سيد كاينات و سرور موجودات حضرت محمد مصطفي 
  دارد.

تروك بودن رفع يدين در وقت رفتن چنانكه گذشت م  _�+
مذكور نيست، ولي  شريف لفظاًدر اين حديث رخاستن از آن و بركوع به 

َ     دُ دُ دُ دُ يْ يْ يْ يْ فِ فِ فِ فِ يُ يُ يُ يُ     Jْ ُJْ ُJْ ُJُْ أخِ أخِ أخِ أخِ اE* اE* اE* اE*     هُ هُ هُ هُ ق� ق� ق� ق� ا حَ ا حَ ا حَ ا حَ مَ مَ مَ مَ     مُ مُ مُ مُ فْ فْ فْ فْ دِ دِ دِ دِ قْ قْ قْ قْ E *E *E *E* أأأأ«است كه  يعرب زبانمشهور قاعدة 
ْ
Kا َ
ْ
Kا َ
ْ
Kا َ
ْ
Kا َLْ َLْ َLْ َLْ« ،

(انحصار يك كار ر بايد مؤخَّر آورده شود حصكه م ساختن آنچه قدميعني 
  را افاده مي كند. تنها در همان مورد) 

قدم مي باشد ماست  »إِي*اكَ إِي*اكَ إِي*اكَ إِي*اكَ « كه جزاء ،»إِي*اَك غَعْبُدُ إِي*اَك غَعْبُدُ إِي*اَك غَعْبُدُ إِي*اَك غَعْبُدُ «ر آيت قرآني دمثالً 
عبادت را اين جملة مختصر، مؤخَّر، كه به اين صورت  ،»غَعْبُدُ غَعْبُدُ غَعْبُدُ غَعْبُدُ «شرط يعني و 

ترجمة آيت براي خداوند پاكيزة متعال محدود و منحصر مي سازد، و  تنها
بجز  و، »بادت مي كنيمترا عتنها ما «خداوندا كه  گرداندچنين مي را شريف 

  عبادت نمي كنيم. كس ديگري راهيچ هرگز تو 
ةِ «شرط يعني  نيز در اين حديث شريف

َ
ال بJَِ لِلص*

ْ
ةِ إذَا افْتَتََح اE*ك

َ
ال بJَِ لِلص*

ْ
ةِ إذَا افْتَتََح اE*ك

َ
ال بJَِ لِلص*

ْ
ةِ إذَا افْتَتََح اE*ك

َ
ال بJَِ لِلص*

ْ
مؤخَّر  »إذَا افْتَتََح اE*ك

به نوبة خود  كارقدم آورده شده است، كه اينم »َ(َن يَْرفَُع يََديْهِ َ(َن يَْرفَُع يََديْهِ َ(َن يَْرفَُع يََديْهِ َ(َن يَْرفَُع يََديْهِ «و جزاء يعني 
د و ترجمة سازمي محدود و منحصر  ،مازدر وقت شروع نرا تنها رفع يدين 

    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* بي شك حضرت رسول اهللا «كه  گرداندچنين مي را حديث شريف 

بجز يعني ، »مي كردند و بس يدينشروع نماز رفع وقت فقط در  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
  ماز رفع يدين نمي كردند.در داخل نجاي ديگر هيچ در تكبير اولي نماز 

ن حديث مرفوع ثابت مي گردد كه حضرت رسول خدا از اي  _�+
 *Aَص *Aَص *Aَص *Aن مي نمودند و بس، و در بقية  در شروعتنها  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصيدنماز رفع ي

و الحمد هللا  تكبير مي گفتند.فقط نماز در وقت ركوع و سجود جاهاي داخلِ 
 ،خر موجوداتف احناف نيز به اقتداي سردار كاينات و جماعت و تسنَّ كه اهل
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تنها  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     وَآOِِ وَآOِِ وَآOِِ وَآOِِ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* ن، حضرت محمد مصطفي ن و سرور كونَييلَقَسيد ثَ
 و برخاستن ازبه همراه تكبير تحريمه رفع يدين مي كنند و در وقت رفتن 

  ركوع و سجود فقط تكبير مي گويند و بس.

  
  �  _ُمَوط�ای محمد حدیث+�

�+
 
�_  �  

امام مجتهد محدث فقيه بال منازع امام را  شريف حديث اين  _۱۷۱+
خود  »ُمَوطَّای«هـ ق) در 179(متوفى  6محمد بن حسن شَيباني حنفي 

  روايت نموده است.
َقارِئُ 

ْ
بُو َجعَْفرٍ ال

َ
ُمْجِمُر، وَأ

ْ
ْخjَِ7َ غَُعيْمٌ ال

َ
ْخ7ََنَا َمالٌِك، أ

َ
َقارِئُ أ

ْ
بُو َجعَْفرٍ ال

َ
ُمْجِمُر، وَأ

ْ
ْخjَِ7َ غَُعيْمٌ ال

َ
ْخ7ََنَا َمالٌِك، أ

َ
َقارِئُ أ

ْ
بُو َجعَْفرٍ ال

َ
ُمْجِمُر، وَأ

ْ
ْخjَِ7َ غَُعيْمٌ ال

َ
ْخ7ََنَا َمالٌِك، أ

َ
َقارِئُ أ

ْ
بُو َجعَْفرٍ ال

َ
ُمْجِمُر، وَأ

ْ
ْخjَِ7َ غَُعيْمٌ ال

َ
ْخ7ََنَا َمالٌِك، أ

َ
بَا ُهَريَْرةَ َ(َن يَُص6l بِهِ ««««أ

َ
ن* أ

َ
بَا ُهَريَْرةَ َ(َن يَُص6l بِهِ أ

َ
ن* أ

َ
بَا ُهَريَْرةَ َ(َن يَُص6l بِهِ أ

َ
ن* أ

َ
بَا ُهَريَْرةَ َ(َن يَُص6l بِهِ أ

َ
ن* أ

َ
ْم، ْم، ْم، ْم، أ

َما َخَفَض َوَرَفعَ 
*
5ُ َ َما َخَفَض َوَرَفعَ فََك7*
*
5ُ َ َما َخَفَض َوَرَفعَ فََك7*
*
5ُ َ َما َخَفَض َوَرَفعَ فََك7*
*
5ُ َ بُو َجعَْفرٍ: » » » » فََك7*

َ
بُو َجعَْفرٍ: ، قَاَل أ
َ
بُو َجعَْفرٍ: ، قَاَل أ
َ
بُو َجعَْفرٍ: ، قَاَل أ
َ
الةَ ««««، قَاَل أ ُ َويَْفتَُح الص* الةَ َوWََن يَْرَفُع يََديْهِ ِحnَ يَُك67 ُ َويَْفتَُح الص* الةَ َوWََن يَْرَفُع يََديْهِ ِحnَ يَُك67 ُ َويَْفتَُح الص* الةَ َوWََن يَْرَفُع يََديْهِ ِحnَ يَُك67 ُ َويَْفتَُح الص* م*ا     ............»»»»َوWََن يَْرَفُع يََديْهِ ِحnَ يَُك67

َ
فَأ

الةِ مَر*  ذُغQِ ِnَْ ابْتَِداِء الص*
ُ
ََديِْن َحْذَو األ

ْ
Vالةِ فَإِن*ُه يَْرفَُع ا ََديِْن Qِ الص*

ْ
Vـعُ رَفُْع ا  ةً وَاِحَدةً، عُم* ال يَْرَف

هُ قَوُْل 
�
الةِ نَعَْد ذَلَِك، وََهَذا 5ُ ٍء ِمَن الص* ْ_َ Qِ  َُهُ اهللاuَِ0ِ َحنِيَفَة ر

َ
 َوzِ ذَلَِك آثَارٌ َكثJَِةٌ.أ

َ
   يَعَا}

محمد بن حسن شَيباني حضرت امام امام مجتهد محدث  ترجمه:
و أبو  نُعيم الْمجمراز  6 كه حضرت امام مالكمي فرمايد  6 حنفي

باال  ين وئپا در هر 0هرَيرَه وبحضرت اَد كه رروايت كبراي ما جعفر القاري 
د كه ركتصريح  6 تكبير مي گفت. و ابوجعفر فقطنماز داخل شدن در 
  نماز رفع يدين مي كرد و بس.وقت آغاز تنها در  0هرَيرَه وبحضرت اَ
 ؛امه مي نويسد: و اما رفع يدينر ادد 6 مام محمدحضرت ا  _�+
يكبار در ابتداي نماز برابر با گوش رفع يدين كند و بعد از آن تنها نمازگذار 

حضرت نماز رفع يدين ننمايد. و اين مذهب ديگر در داخل در هيچ جاي 
  ))))١١١١(((( .استآمده و احاديث بسياري در اين مورد  است 6 امام ابوحنيفه

                                                 
  باب افتتاح الصالة ١٠٤حدیث  ٥٨ص موطا محمد:   )١(
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روايت مي كنند  0هرَيرَوهباَحضرت را دو شاگرد اين روايت   _�+
به صراحت تمام روشن  0هرَيرَوهباَحضرت و هر دوي آنها با مشاهدة نماز 

 ركوع و سجود باال شدنِ ين وئدر هر پا 0هرَيرَوهباَحضرت مي سازند كه 
 حتصري 0هرَيرَوهباَ حضرت ابوجعفر شاگرد و .و بس گفت تكبير مي تنهانماز 

در در وقت گفتن تكبير تحريمه  فقط 0هرَيرَوهباَحضرت مي نمايد كه 
 وباَحضرت ديث قبلي احاچنانكه در  ،كرد و بس نماز رفع يدين مي آغاز

رَهنيز گذشت. 0هرَي  
احاديث صحيح بخاري  همپايةدر صحت اين حديث شريف   _�+

شريف و صحيح مسم شريف صحيح مي باشد.ل  

  
  �  _ِنیح ابی داؤد َعْیشرحدیث +�

�+
 
�_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _۱۷۲+
ـ ق) در  855 (متوفى 6   نموده است. خود تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «ه

ن*ُه َ(َن 
َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
ن*ُه َ(َن َقْن أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
ن*ُه َ(َن َقْن أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
ن*ُه َ(َن َقْن أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ ك

َ
 َقْن أ

َ
 يَُص6A بِِهْم، َوWََن ال
َ

 يَُص6A بِِهْم، َوWََن ال
َ

 يَُص6A بِِهْم، َوWََن ال
َ

َ يَْرَفُع يَْرَفُع يَْرَفُع يَْرَفُع يَُص6A بِِهْم، َوWََن ال
ْ

Vا َ
ْ

Vا َ
ْ

Vا َ
ْ

Vإإإإ    ِن ِن ِن ِن َديْ َديْ َديْ َديْ ا َnِح
ّ

ِحnَ ال
ّ

ِحnَ ال
ّ

ِحnَ ال
ّ

ةَ افْ افْ افْ افْ     ال
َ

ال ةَ تَتََح الص*
َ

ال ةَ تَتََح الص*
َ

ال ةَ تَتََح الص*
َ

ال تَتََح الص*
شْ 

َ
نَا أ

َ
شْ َويَُقوُل أ

َ
نَا أ

َ
شْ َويَُقوُل أ

َ
نَا أ

َ
شْ َويَُقوُل أ

َ
نَا أ

َ
ةً بِرَُسوِل اهللاِ َويَُقوُل أ

َ
ةً بِرَُسوِل اهللاِ بَُهُكْم َصال
َ

ةً بِرَُسوِل اهللاِ بَُهُكْم َصال
َ

ةً بِرَُسوِل اهللاِ بَُهُكْم َصال
َ

         َعلَيِْه وََسل*َم. َعلَيِْه وََسل*َم. َعلَيِْه وََسل*َم. َعلَيِْه وََسل*َم.َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ َصA* اهللاُ     بَُهُكْم َصال
 مردم را نماز مي وايت است كهر 0هرَيرَه وبحضرت اَ از ترجمه:

نمي كرد، رفع يدين داد و بجز در آغاز نماز در هيچ جاي ديگر در داخل نماز 
 وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA*     نماز حضرت رسول اهللاكامالً مشابه من كه و مي فرمود 
  ))))١١١١(((( .نماز مي خوانم

احاديث صحيح بخاري  همپايةدر صحت اين حديث شريف   _�+
شريف و صحيح مسم شريف صحيح مي باشد.ل  

                                                 
  باب: َمن O يذكر الرفع عند الركوع ٣/٣٥٣ رشح سنن ابی داود للعینی:  )١(
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  �  _ابو داودُسَنن  حدیث+�

�+
 
�_  �  

تاني  بو داود سليمان بن األا امام محدث بزرگ  _۱۷۳+ جِسـشعث س
 ین ابنَ سُ «ف خود وكتاب معر هـ) اين حديث شريف را در 275(متوفى  6
  .روايت نموده است »داؤد

 0ِ
َ
0ِ ِذئٍْب، َقْن َسِعيِد بِْن َسْمَعاَن، َقْن أ

َ
عَنَا َ�َْ�، َعِن ابِْن أ دٌ، َحد* عَنَا ُمَسد* 0ِ َحد*

َ
0ِ ِذئٍْب، َقْن َسِعيِد بِْن َسْمَعاَن، َقْن أ

َ
عَنَا َ�َْ�، َعِن ابِْن أ دٌ، َحد* عَنَا ُمَسد* 0ِ َحد*

َ
0ِ ِذئٍْب، َقْن َسِعيِد بِْن َسْمَعاَن، َقْن أ

َ
عَنَا َ�َْ�، َعِن ابِْن أ دٌ، َحد* عَنَا ُمَسد* 0ِ َحد*

َ
0ِ ِذئٍْب، َقْن َسِعيِد بِْن َسْمَعاَن، َقْن أ

َ
عَنَا َ�َْ�، َعِن ابِْن أ دٌ، َحد* عَنَا ُمَسد* َحد*

ا««««ُهللا َعلَيِْه وََسل*َم ُهللا َعلَيِْه وََسل*َم ُهللا َعلَيِْه وََسل*َم ُهللا َعلَيِْه وََسل*َم  َصA* ا َصA* ا َصA* ا َصA* اَرةَ، قَاَل: َ(َن رَُسوُل اهللاِ َرةَ، قَاَل: َ(َن رَُسوُل اهللاِ َرةَ، قَاَل: َ(َن رَُسوُل اهللاِ َرةَ، قَاَل: َ(َن رَُسوُل اهللاِ ُهَرْي ُهَرْي ُهَرْي ُهَرْي  ةِ َرَفَع يََديِْه َمد�
َ

ال اإِذَا َدَخَل Qِ الص* ةِ َرَفَع يََديِْه َمد�
َ

ال اإِذَا َدَخَل Qِ الص* ةِ َرَفَع يََديِْه َمد�
َ

ال اإِذَا َدَخَل Qِ الص* ةِ َرَفَع يََديِْه َمد�
َ

ال         ».».».».إِذَا َدَخَل Qِ الص*
    َصA* َصA* َصA* َصA*  خداكه حضرت رسول  فرمايدمي  0هرَيرَه وبحضرت اَ ترجمه:

 گفته) تكبير تحريمه(مي خواستند داخل نماز شوند كه  زماني تنها وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ 
  ))))١١١١(((( .و بس ردندكع يدين مي رفبسيار باال با دست هاي مبارك 

بَاُب َمْن لَْم يَْذكُِر الرَّفَْع ِعنَْد «در  6اين حديث را امام ابوداؤد   _�+
درج نموده  »رفع يدين در وقت ركوعمتروك بودن داليل «يعني  »الرُّكُوعِ 

جاهاي ساير است و توسط آن بر متروك بودن رفع يدين در وقت ركوع و 
  ماز استدالل نموده است.داخل ن در ديگر

حديث  در اين 0هرَيرَه وبحضرت اَكه  وجه استدالل اينست  _�+
و كيفيت آن  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* شريف، بر رفع يدين كردن حضرت رسول اهللا 

رفع يدين در شروع نماز را يادآور مي  تنهاروشنايي مي اندازد و در اين مورد 
در داخل بجز شروع نماز  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* حضرت رسول اهللا شود و بس. اگر 

آن را در  حتماً 0هرَيرَه وبحضرت اَرفع يدين ديگري هم مي كردند نماز 
ديگر در داخل هاي  رفع يدين بجز شروع نمازو چون كرد.  اينجا بيان مي

  را نيز در اينجا هاآن 0هرَيرَه وبحضرت اَنماز متروك و منسوخ شده بود، 
                                                 

َالِة، بَاُب َمْن  ٧٥٣حدیث  ١/٢٠٠ سنن ابی داود:  )١( الرُّكُوعِ  لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع ِعنَْد أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ    ٧٥١حدیث  ١٠٠و  ٤/٩٩ بذل املجهود فی حل أبی داؤد: |
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  .ه استبيان نكرد
است بلكه  »حديث صحيح«نه تنها آنكه اين حديث شريف   _�+

م شريف لساحاديث صحيح بخاري شريف و صحيح م همپايةدر صحت 
  صحيح مي باشد.

    اين حديث مي نويسد: ةرباردد مقلِّ وكاني غيرنانكه شيخ شچ  _�+

 
َ

 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

  ))))١١١١(((( .ي نداردعيبد اين حديث هيچ سن ....هِ هِ هِ هِ ادِ ادِ ادِ ادِ نَ نَ نَ نَ إسْ إسْ إسْ إسْ     eِ ْeِ ْeِ ْeِْ     نَ نَ نَ نَ عَ عَ عَ عَ طْ طْ طْ طْ  مَ  مَ  مَ  مَ ال
يخ شعيب ارناؤوط دربارة اين حديث سنن ابي داؤد مي شو   _�+

  ))))٢٢٢٢(((( .سند اين حديث صحيح است ٌح.ٌح.ٌح.ٌح.نَادُهُ َصِحيْ نَادُهُ َصِحيْ نَادُهُ َصِحيْ نَادُهُ َصِحيْ إسْ إسْ إسْ إسْ نويسد: 
خواني  حديث در ثاني پيغمبرمانند ها او را  سلفي كه آلبانيشيخ   _�+
  ))))٣٣٣٣(((( .حديث صحيح استاين  ٌح.ٌح.ٌح.ٌح.َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ مي نويسد: اين حديث دربارة مي دانند 
+�_  نَادُهُ نَادُهُ نَادُهُ نَادُهُ إسْ إسْ إسْ إسْ د احمد دربارة اين حديث مي نويسند: سنَمحققين م

 َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ 
َ

 ٌح َ�
َ

 ٌح َ�
َ

 ٌح َ�
َ

يْ  َ�ْ  َ�ْ  َ�ْ  َ�ْ ٌح َ� يْ ِط الش* يْ ِط الش* يْ ِط الش* سند اين حديث همپاية احاديث صحيح بخاري و  ....َخnْ َخnْ َخnْ َخnْ ِط الش*
صحيح مس٤٤٤٤(((( .صحيح مي باشدم ل((((  
    و همچنين در جاي ديگري دربارة همين حديث مي نويسند:  _�+

 ِحيْ ِحيْ ِحيْ ِحيْ نَادُهُ َص نَادُهُ َص نَادُهُ َص نَادُهُ َص إسْ إسْ إسْ إسْ 
َ

 ٌح َ�
َ

 ٌح َ�
َ

 ٌح َ�
َ

يْ  َ�ْ  َ�ْ  َ�ْ  َ�ْ ٌح َ� يْ ِط الش* يْ ِط الش* يْ ِط الش* سند اين حديث همپاية احاديث صحيح  ....َخnْ َخnْ َخnْ َخnْ ِط الش*
        ))))٥٥٥٥(((( .صحيح مي باشدم لسصحيح مبخاري و 

بايد دانست كه چنانكه در احاديث قبلي گذشت و همچنين   _�+
آغاز نماز در  تنها يدينرفع مذهبش اين است كه  0هرَيرَه وبحضرت اَ

   ))))٦٦٦٦(((( .وجود دارد و بس
                                                 

  ٢/٢٠٥ نیل االوطار:  )١(

َالِة، بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ   ٧٥٣حدیث  ٢/٦٨ سنن ابی داود:  )٢(   أَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ

  بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ   ٧٥٣حدیث  حیح وضعیف سنن ابی داود:ص  )٣(

ِ̀ ُهَريْرَةَ رَِيضَ هللاُ عَنْهُ  ٨٨٧٥حدیث  ١٤/٤٦٢ مسند احمد:  )٤(   الرساله)چاپ ( ُمْسنَُد أَ

ِ̀ ُهَريْرَةَ رَِيضَ هللاُ  ١٠٤٩٢و  ١٠٤٩١حدیث  ١٦/٢٩٥: مسند احمد  )٥(   الرساله)چاپ (  عَنْهُ ُمْسنَُد أَ

ـان (  ٢/٩٢و  ٢/٨٩ أوجز املسالک إلی موطا االمام مالک:  )٦( أن مذهب ابی هریرة رضی هللا عنه أنه ک   . )یرفع یدیه حین یکرب لفتح الصالة
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  �  _جامع ترمذی ثحدی+�

�+
 
�_  �  

در هـ) 279(متوفى 6 امام محدث بزرگ ابوعيسي ترمذي  _۱۷۴+
شمار ه ب »اح ِستَّهحَ صِ «كه يكي از كتب  »جامع الرتمذی«ف خود وكتاب معر

   روايت نموده است.را حديث شريف  اين ،مي رود
بَا ُهَريَْرةَ 

َ
بَا ُهَريَْرةَ َقْن َسِعيِد بِْن ِسْمعَاَن، قَال: َسِمعُْت أ
َ
بَا ُهَريَْرةَ َقْن َسِعيِد بِْن ِسْمعَاَن، قَال: َسِمعُْت أ
َ
بَا ُهَريَْرةَ َقْن َسِعيِد بِْن ِسْمعَاَن، قَال: َسِمعُْت أ
َ
    هللاُ هللاُ هللاُ هللاُ  َصA* ا َصA* ا َصA* ا َصA* اَ(َن رَُسوُل اهللاِ َ(َن رَُسوُل اهللاِ َ(َن رَُسوُل اهللاِ َ(َن رَُسوُل اهللاِ ««««وُل: وُل: وُل: وُل: ، َفقُ ، َفقُ ، َفقُ ، َفقُ َقْن َسِعيِد بِْن ِسْمعَاَن، قَال: َسِمعُْت أ

ةِ 
َ

ال  الص*
َ

ةِ َعلَيِْه وََسل*َم إِذَا قَاَم إِ}
َ

ال  الص*
َ

ةِ َعلَيِْه وََسل*َم إِذَا قَاَم إِ}
َ

ال  الص*
َ

ةِ َعلَيِْه وََسل*َم إِذَا قَاَم إِ}
َ

ال  الص*
َ

اَعلَيِْه وََسل*َم إِذَا قَاَم إِ} اَرَفَع يََديِْه َمد� اَرَفَع يََديِْه َمد� اَرَفَع يََديِْه َمد�         ....»»»»َرَفَع يََديِْه َمد�
    َصA* َصA* َصA* َصA*  خداكه حضرت رسول  فرمايدمي  0هرَيرَه وبحضرت اَ ترجمه:

 فته)كه مي خواستند داخل نماز شوند (تكبير تحريمه گ زماني تنها وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ 
  ))))١١١١(((( .و بس ردندكبسيار باال رفع يدين مي با دست هاي مبارك 

حديث شريف،  در اين 0هرَيرَه وبحضرت اَچنانكه گفته شد   _�+
 يو كيفيت آن روشن وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* بر رفع يدين كردن حضرت رسول اهللا 

د و كنمي  ينماز را يادآور رفع يدين در شروع تنهامي اندازد و در اين مورد 
در جاي ديگري  ،نماز آغازبجز  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* بس. اگر حضرت رسول اهللا 

آن را در  حتماً 0هرَيرَه وبحضرت اَرفع يدين مي كردند در داخل نماز نيز 
داخل نماز هاي  رفع يدين، ساير بجز شروع نمازو چون كرد.  اينجا بيان مي

بيان  را نيز در اينجا هاآن 0هرَيرَه وبحضرت اَتروك و منسوخ شده بود، م
  .ه استنكرد

 حديث در ثاني پيغمبرمانند ا او را ه سلفي كه ناصر آلبانيشيخ   _�+

اين حديث  ٌح.ٌح.ٌح.ٌح.َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ مي نويسد:  اين حديث شريفدربارة خواني مي دانند 
  ))))٢٢٢٢(((( .صحيح است

                                                 
َالةِ  ٢٤٠حدیث  ٢/٦ جامع الرتمذی:  )١(    ِر اْألََصابِعِ ِعنَْد التَّكْبpِِ ـبَاٌب ِيف نَشْ  ؛أَبْوَاُب الصَّ
َالةِ  ٢٤٠حدیث  ٢/٦ جامع الرتمذی:  )٢(   بَاٌب ِيف نَْرشِ اْألََصابِعِ ِعنَْد التَّكْبpِِ (ضمن الشاملة) ؛أَبْوَاُب الصَّ
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  �  _حدیث شرح معانی ا2ثار+�

�+
 
�_  �  

امام فقيه مجتهد اصولي محدث مفسر را شريف حديث اين   _175+
رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابو

  وايت كرده است.ر »معانی اآلثار

بُو ُهَريَْرةَ رَِ�َ 
َ
: دََخَل عَلَيْنَا أ

َ
رَِقيnَ6 قَاال  الز�

َ
بُو ُهَريَْرةَ رَِ�َ َقْن َسِعيِد بِْن َسمْعَاَن، َموْ�

َ
: دََخَل عَلَيْنَا أ

َ
رَِقيnَ6 قَاال  الز�

َ
بُو ُهَريَْرةَ رَِ�َ َقْن َسِعيِد بِْن َسمْعَاَن، َموْ�

َ
: دََخَل عَلَيْنَا أ

َ
رَِقيnَ6 قَاال  الز�

َ
بُو ُهَريَْرةَ رَِ�َ َقْن َسِعيِد بِْن َسمْعَاَن، َموْ�

َ
: دََخَل عَلَيْنَا أ

َ
رَِقيnَ6 قَاال  الز�

َ
اُهللا اُهللا اُهللا اُهللا     َقْن َسِعيِد بِْن َسمْعَاَن، َموْ�

ا    َ(َن رَُسوُل اهللاِ َصA* اهللاُ َ(َن رَُسوُل اهللاِ َصA* اهللاُ َ(َن رَُسوُل اهللاِ َصA* اهللاُ َ(َن رَُسوُل اهللاِ َصA* اهللاُ ««««َقنْهُ فََقاَل: َقنْهُ فََقاَل: َقنْهُ فََقاَل: َقنْهُ فََقاَل:  ةِ رَفََع يََديِْه َمد�
َ

ال  الص*
َ

اعَلَيِْه وََسل*َم إِذَا قَامَ إِ} ةِ رَفََع يََديِْه َمد�
َ

ال  الص*
َ

اعَلَيِْه وََسل*َم إِذَا قَامَ إِ} ةِ رَفََع يََديِْه َمد�
َ

ال  الص*
َ

اعَلَيِْه وََسل*َم إِذَا قَامَ إِ} ةِ رَفََع يََديِْه َمد�
َ

ال  الص*
َ

        ....»»»»عَلَيِْه وََسل*َم إِذَا قَامَ إِ}
 خداكه حضرت رسول كند  روايت مي 0هرَيرَه وبحضرت اَ ترجمه:

 *Aَص *Aَص *Aَص *Aتكبير تحريمه(شوند  مي خواستند داخل نمازكه  تنها زماني وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص 
  ))))١١١١(((( .و بس ردندكبسيار باال رفع يدين مي با دست هاي مبارك  گفته)

 حديث شريف، بر رفع يدين در اين 0هرَيرَه وبحضرت اَ  _�+
مي اندازد و  يو كيفيت آن روشن وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* كردن حضرت رسول اهللا 

د و بس. اگر كنمي  ير شروع نماز را يادآوررفع يدين د تنهادر اين مورد 
در جاي ديگري در داخل  ،نماز آغازبجز  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* حضرت رسول اهللا 

آن را در اينجا بيان  حتماً 0هرَيرَه وبحضرت اَرفع يدين مي كردند نماز نيز 
نماز متروك و داخل هاي  رفع يدين، ساير بجز شروع نمازو چون كرد.  مي

  .ه استبيان نكرد را نيز در اينجا هاآن 0هرَيرَه وبحضرت اَمنسوخ شده بود، 
   

  �  _احمد َندُمْسحدیث +�

�+
 
�_  �  

  241(متوفى  6 را امام احمد بن حنبلشريف حديث اين   _176+
                                                 

َالِة إَِىل  ١١٥٧دیث ح ١/١٩٥ رشح معانی اآلثار للطحاوی:  )١( َالِة، بَاُب رَفْعِ الْيََديِْن ِيف افْتِتَاحِ الصَّ كِتَاُب الصَّ   لُُغ بِِهxَ؟أَيَْن يَبْ 
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  خود روايت نموده است. »نَدُمسْ «) در ق هـ
ِد بِْن َقبِْد الر*uَِْن  ِد بِْن َقبِْد الر*uَِْن َقْن ُ�َم* ِد بِْن َقبِْد الر*uَِْن َقْن ُ�َم* ِد بِْن َقبِْد الر*uَِْن َقْن ُ�َم* ن* ا�*ِ�* َصA* اُهللا َعلَيِْه َقْن ُ�َم*

َ
0ِ ُهَريَْرةَ،  أ

َ
ن* ا�*ِ�* َصA* اُهللا َعلَيِْه بِْن ثَْوبَاَن، َقْن أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ،  أ

َ
ن* ا�*ِ�* َصA* اُهللا َعلَيِْه بِْن ثَْوبَاَن، َقْن أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ،  أ

َ
ن* ا�*ِ�* َصA* اُهللا َعلَيِْه بِْن ثَْوبَاَن، َقْن أ

َ
0ِ ُهَريَْرةَ،  أ

َ
بِْن ثَْوبَاَن، َقْن أ
ا ةِ، َرَفَع يََديِْه َمد�

َ
ال  الص*

َ
اوََسل*َم، َ(َن إِذَا قَاَم َفْعِ� إِ} ةِ، َرَفَع يََديِْه َمد�

َ
ال  الص*

َ
اوََسل*َم، َ(َن إِذَا قَاَم َفْعِ� إِ} ةِ، َرَفَع يََديِْه َمد�

َ
ال  الص*

َ
اوََسل*َم، َ(َن إِذَا قَاَم َفْعِ� إِ} ةِ، َرَفَع يََديِْه َمد�

َ
ال  الص*

َ
        ....وََسل*َم، َ(َن إِذَا قَاَم َفْعِ� إِ}

كند كه  روايت مي 6 محمد بن عبد الرحمنحضرت  ترجمه:
تنها  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA*  خداكه حضرت رسول فرمايد  مي 0هرَيرَه وباَحضرت 

با دست هاي  گفته) تكبير تحريمه(مي خواستند داخل نماز شوند كه  زماني
  ))))١١١١(((( .ردندكرفع يدين مي بلند  مبارك

 ا درراين حديث شريف  6مام ابوداؤد چنانكه گفته شد ا  _�+
رفع يدين متروك بودن داليل «يعني  »بَاُب َمْن لَْم يَْذكُِر الرَّفَْع ِعنَْد الرُّكُوعِ «

درج نموده است و توسط آن بر متروك بودن رفع يدين در  »در وقت ركوع
  داخل نماز استدالل نموده است.ديگر در وقت ركوع و غيره جاهاي 

حديث شريف نيز بر رفع يدين  در اين 0هرَيرَه وبحضرت اَ  _�+
مي اندازد و  يو كيفيت آن روشن وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     هِ هِ هِ هِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* حضرت رسول اهللا  كردن

د و بس. اگر كنمي  يرفع يدين در شروع نماز را يادآور تنهادر اين مورد 
در جاي ديگري در داخل  ،نماز آغازبجز  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA* حضرت رسول اهللا 

را در اينجا بيان آن  حتماً 0هرَيرَه وبحضرت اَرفع يدين مي كردند نماز نيز 
داخل نماز متروك و هاي  رفع يدين، ساير بجز شروع نمازو چون كرد.  مي

  بيان نكرد. را نيز در اينجا هاآن 0هرَيرَه وبحضرت اَمنسوخ شده بود، 
+�_  نَادُهُ نَادُهُ نَادُهُ نَادُهُ إسْ إسْ إسْ إسْ د احمد دربارة اين حديث مي نويسند: سنَمحققين م

 َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ َصِحيْ 
َ

 ٌح َ�
َ

 ٌح َ�
َ

 ٌح َ�
َ

يْ  َ�ْ  َ�ْ  َ�ْ  َ�ْ ٌح َ� يْ ِط الش* يْ ِط الش* يْ ِط الش* اين حديث همپاية احاديث صحيح بخاري و سند  ....َخnْ َخnْ َخnْ َخnْ ِط الش*
صحيح مس٢٢٢٢(((( .صحيح مي باشدم ل((((  
  بايد دانست كه چنانكه در احاديث قبلي گذشتو همچنين   _�+

                                                 
ِ̀ ُهَريْرَةَ رَِيضَ هللاُ عَنْهُ   ٨٨٧٥حدیث  ١٤/٤٦٢ مسند احمد:  )١(   ُمْسنَُد أَ

ِ̀ ُهَريْرَةَ رَِيضَ هللاُ عَنْهُ   ٨٨٧٥حدیث  ١٤/٤٦٢ مسند احمد:  )٢(   ُمْسنَُد أَ
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در آغاز نماز وجود  تنها يديناين است كه رفع  0هرَيرَه وبحضرت اَمذهب 
   ))))١١١١(((( .دارد و بس

  
  �  _احمد َندُمْسحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 امام احمد بن حنبلنيز را شريف حديث اين   _۱۷۷+
  خود روايت نموده است. »نَدُمسْ «) در ق هـ 241

ن* رَُسوَل اهللاِ َصA* اهللاُ 
َ
0ِ ُهَريَْرةَ، أ

َ
ِد بِْن َقبِْد الر*uَِْن بِْن ثَْوبَاَن، َقْن أ ن* رَُسوَل اهللاِ َصA* اهللاُ ُ�َم*

َ
0ِ ُهَريَْرةَ، أ

َ
ِد بِْن َقبِْد الر*uَِْن بِْن ثَْوبَاَن، َقْن أ ن* رَُسوَل اهللاِ َصA* اهللاُ ُ�َم*

َ
0ِ ُهَريَْرةَ، أ

َ
ِد بِْن َقبِْد الر*uَِْن بِْن ثَْوبَاَن، َقْن أ ن* رَُسوَل اهللاِ َصA* اهللاُ ُ�َم*

َ
0ِ ُهَريَْرةَ، أ

َ
ِد بِْن َقبِْد الر*uَِْن بِْن ثَْوبَاَن، َقْن أ َعلَيِْه َعلَيِْه َعلَيِْه َعلَيِْه     ُ�َم*

ةِ َرَفَع يَدَ وََسل*َم َ(َن وََسل*َم َ(َن وََسل*َم َ(َن وََسل*َم َ(َن 
َ

ال ةِ َرَفَع يَدَ إِذَا قَاَم Qِ الص*
َ

ال ةِ َرَفَع يَدَ إِذَا قَاَم Qِ الص*
َ

ال ةِ َرَفَع يَدَ إِذَا قَاَم Qِ الص*
َ

ال اإِذَا قَاَم Qِ الص* ايِْه َمد� ايِْه َمد� ايِْه َمد�         ....يِْه َمد�
كند كه  روايت مي 6 محمد بن عبد الرحمنحضرت  ترجمه:

تنها  وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ وََسل*مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصA* َصA* َصA* َصA*  خداكه حضرت رسول فرمايد  مي 0هرَيرَه وباَحضرت 
با دست هاي  گفته) تكبير تحريمه(مي خواستند داخل نماز شوند كه  زماني

  ))))٢٢٢٢(((( .و بس ردندكرفع يدين مي بلند  مبارك
+�_  محققين منَسد احمد دربارة اين حديث در مد احمد مي نَس
 نَادُهُ َصِحيْ نَادُهُ َصِحيْ نَادُهُ َصِحيْ نَادُهُ َصِحيْ إسْ إسْ إسْ إسْ نويسند: 

َ
 ٌح َ�
َ

 ٌح َ�
َ

 ٌح َ�
َ

يْ  َ�ْ  َ�ْ  َ�ْ  َ�ْ ٌح َ� يْ ِط الش* يْ ِط الش* يْ ِط الش* سند اين حديث همپاية احاديث  ....َخnْ َخnْ َخnْ َخnْ ِط الش*
        ))))٣٣٣٣(((( .صحيح مي باشدم لسصحيح مصحيح بخاري و 

  
  

                                                 
ـان أن مذهب ابی هریرة رضی هللا ع(  ٢/٩٢و  ٢/٨٩ أوجز املسالک إلی موطا االمام مالک:  )١( نه أنه ک   . )یرفع یدیه حین یکرب لفتح الصالة
ِ̀ ُهَريْرَةَ رَِيضَ هللاُ عَنْهُ  ١٠٤٩٢و  ١٠٤٩١حدیث  ١٦/٢٩٥(الرساله):  مسند احمد  )٢(   ُمْسنَُد أَ

ِ̀ ُهَريْرَةَ رَِيضَ هللاُ عَنْهُ  ١٠٤٩٢و  ١٠٤٩١حدیث  ١٦/٢٩٥(الرساله):  مسند احمد  )٣(   ُمْسنَُد أَ
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 )ق هـ256 (متوفى 6 بخاريامام را شريف حديث اين   _۱۷۸+
  نموده است. روايت »حیح البخاریص«خود كتاب مشهور در 

ن�هُ َ�َن َجالًِسا َمَع غََفٍر 
َ
ن�هُ َ�َن َجالًِسا َمَع غََفٍر َقْن ُ َم�ِد بِْن َقمْرِو بِْن َقَطاءٍ، ك
َ
ن�هُ َ�َن َجالًِسا َمَع غََفٍر َقْن ُ َم�ِد بِْن َقمْرِو بِْن َقَطاءٍ، ك
َ
ن�هُ َ�َن َجالًِسا َمَع غََفٍر َقْن ُ َم�ِد بِْن َقمْرِو بِْن َقَطاءٍ، ك
َ
ْصَحاِب ا#�ِ"! َقْن ُ َم�ِد بِْن َقمْرِو بِْن َقَطاءٍ، ك

َ
ْصَحاِب ا#�ِ"! ِمْن أ
َ
ْصَحاِب ا#�ِ"! ِمْن أ
َ
ْصَحاِب ا#�ِ"! ِمْن أ
َ
َص*� اُهللا َص*� اُهللا َص*� اُهللا َص*� اُهللا ِمْن أ

نَ 
َ
: أ اِعِدي, بُو 0َُيٍْد الس�

َ
نَ عَلَيِْه وََسل�َم، فََذَكْرنَا َصالَةَ ا#�ِ"! َص*� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم، فََقاَل أ

َ
: أ اِعِدي, بُو 0َُيٍْد الس�

َ
نَ عَلَيِْه وََسل�َم، فََذَكْرنَا َصالَةَ ا#�ِ"! َص*� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم، فََقاَل أ

َ
: أ اِعِدي, بُو 0َُيٍْد الس�

َ
نَ عَلَيِْه وََسل�َم، فََذَكْرنَا َصالَةَ ا#�ِ"! َص*� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم، فََقاَل أ

َ
: أ اِعِدي, بُو 0َُيٍْد الس�

َ
ا ُكنُْت ا ُكنُْت ا ُكنُْت ا ُكنُْت عَلَيِْه وََسل�َم، فََذَكْرنَا َصالَةَ ا#�ِ"! َص*� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم، فََقاَل أ

حْ 
َ
حْ أ
َ
حْ أ
َ
حْ أ
َ
فْتُُه إِ ««««َص*� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم َص*� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم َص*� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم َص*� اُهللا عَلَيِْه وََسل�َم     َفَظُكْم لَِصالَةِ رَُسوِل اهللاِ َفَظُكْم لَِصالَةِ رَُسوِل اهللاِ َفَظُكْم لَِصالَةِ رَُسوِل اهللاِ َفَظُكْم لَِصالَةِ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
فْتُُه إِ رَأ
َ
فْتُُه إِ رَأ
َ
فْتُُه إِ رَأ
َ
َ َجعََل يََديِْه ِحَذاءَ رَأ �Kَجعََل يََديِْه ِحَذاءَ ذَا َك َ �Kَجعََل يََديِْه ِحَذاءَ ذَا َك َ �Kَجعََل يََديِْه ِحَذاءَ ذَا َك َ �Kذَا َك

 �Mَسُه اْستَوَى َح
ْ
بَتَيْهِ، عُم� َهSََ َظهْرَهُ، فَإِذَا رَفََع رَأ

ْ
مَْكَن يََديِْه ِمْن رُك

َ
َع أ

َ
Xَِذَا رYََمنِْكبَيْهِ، و �Mَسُه اْستَوَى َح

ْ
بَتَيْهِ، عُم� َهSََ َظهْرَهُ، فَإِذَا رَفََع رَأ

ْ
مَْكَن يََديِْه ِمْن رُك

َ
َع أ

َ
Xَِذَا رYََمنِْكبَيْهِ، و �Mَسُه اْستَوَى َح

ْ
بَتَيْهِ، عُم� َهSََ َظهْرَهُ، فَإِذَا رَفََع رَأ

ْ
مَْكَن يََديِْه ِمْن رُك

َ
َع أ

َ
Xَِذَا رYََمنِْكبَيْهِ، و �Mَسُه اْستَوَى َح

ْ
بَتَيْهِ، عُم� َهSََ َظهْرَهُ، فَإِذَا رَفََع رَأ

ْ
مَْكَن يََديِْه ِمْن رُك

َ
َع أ

َ
Xَِذَا رYََمنِْكبَيْهِ، و    

 قَ     ،،،،فَُعوَد ُ\, فََقاٍر َمَ]نَهُ فَُعوَد ُ\, فََقاٍر َمَ]نَهُ فَُعوَد ُ\, فََقاٍر َمَ]نَهُ فَُعوَد ُ\, فََقاٍر َمَ]نَهُ 
َ
 قَ فَإِذَا َسَجَد وََضَع يََديِْه َلbَْ ُمْفaٍَِش وَال
َ
 قَ فَإِذَا َسَجَد وََضَع يََديِْه َلbَْ ُمْفaٍَِش وَال
َ
 قَ فَإِذَا َسَجَد وََضَع يََديِْه َلbَْ ُمْفaٍَِش وَال
َ
ْطَراِف فَإِذَا َسَجَد وََضَع يََديِْه َلbَْ ُمْفaٍَِش وَال

َ
ْطَراِف ابِِضِهمَا، وَاْستَْقبََل بِأ
َ
ْطَراِف ابِِضِهمَا، وَاْستَْقبََل بِأ
َ
ْطَراِف ابِِضِهمَا، وَاْستَْقبََل بِأ
َ
ابِِضِهمَا، وَاْستَْقبََل بِأ

 
َ

jَ َجلََس ِlَْعَت
ْ
َصابِِع رِْجلَيِْه الِقبْلََة، فَإِذَا َجلََس mِ الر�ك

َ
 أ

َ
jَ َجلََس ِlَْعَت

ْ
َصابِِع رِْجلَيِْه الِقبْلََة، فَإِذَا َجلََس mِ الر�ك

َ
 أ

َ
jَ َجلََس ِlَْعَت

ْ
َصابِِع رِْجلَيِْه الِقبْلََة، فَإِذَا َجلََس mِ الر�ك

َ
 أ

َ
jَ َجلََس ِlَْعَت

ْ
َصابِِع رِْجلَيِْه الِقبْلََة، فَإِذَا َجلََس mِ الر�ك

َ
        ». ». ». ». َونََصَب اsُمrَْ َونََصَب اsُمrَْ َونََصَب اsُمrَْ َونََصَب اsُمrَْ     رِْجلِِه اليpَُْىرِْجلِِه اليpَُْىرِْجلِِه اليpَُْىرِْجلِِه اليpَُْى    أ

اصحاب  كند كه با چند تن از روايت مي 6 مروع بن محمد ترجمه:
دربارة طريقة نماز  ونشسته بوديم  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     هِ هِ هِ هِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� اهللا خدا رسول حضرت 

بو اَحضرت در اين ميان صحبت مي كرديم كه  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� آنحضرت 
 وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� گفت: من طريقة نماز حضرت رسول اهللا  0حميد ساعدي

را  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� را بهتر از همة شما به ياد دارم. من حضرت رسول اهللا 
 يشديدم كه چون تكبير تحريمه را مي گفتند (بند) دست هاي مبارك خو

درا برابر با دوش مبارك در رفع يركوع  در وقتي كه بهن بلند مي كردند، و ي
ي رفتند، زانوهاي مبارك را با دستهاي مبارك محكم مي گرفتند و سپس م
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از در وقتي كه ا به موازاي هم قرار مي دادند. و سر و كمر مبارك خويش ر
 همة مهره هاي تا آنكهه مي شدند دايستامستقيم ركوع بر مي خاستند، 

به سجده مي رفتند،  زماني كهمبارك بر جاي خود قرار مي گرفت. و پشت 
 گذاشتند كه نه بر روي زمينبازوهاي مبارك را طوري بر روي زمين مي 

و انگشتان پاهاي مبارك  ،چسپيده انش بدن مبارك بود و نه بهمي هموار 
در قعده مي  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� آنحضرت را به سوي قبله مي نمودند و چون 

نشستند، پاي چپ مبارك را هموار مي نمودند و پاي راست را ايستاده مي 
  ))))١١١١((((    .كردند و بر پاها مي نشستند

 در بخاري شريف 6 امام بخارياين حديث شريف را   _�+
   .استتخريج نموده 

بعد از وفات حضرت رسول  0حضرت أَبو حميد ساعدي  _�+
طريقة مسنون نماز حضرت  ،باري در يك مجلس وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� اكرم 

را ذكر كرد و مطابق اين حديث شريف در سراسر  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� رسول اهللا 
رفع  كي تمام تنها به صراحت وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� حضرت رسول اهللا  نمازاين 
  بس. و آنهم در شروع نماز وجود دارد،  يدين

رفع  وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� از اينجا معلوم مي گردد كه حضرت رسول اهللا 
ي ترك گفته و را به كُل ـ وقت ركوع و بعد از ركوعداخل نمازـ  در يدين در 

  منسوخ ساخته بودند. 
 وجود دارديك حديث ضعيف  ،در مقابل اين حديث صحيح  _�+

صحابة  »ده« در موجوديت 0بو حميد ساعدياَكه در آن آمده كه حضرت 
نماز حضرت رسول اهللا مسئلة گفت كه من بيشتر از همة شما از  7كرام 

 اي اسـت  چه مسئلهآن  :ن ده صحابي پرسيدندخبر دارم. آ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ وََسل�مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص*� َص*� َص*� َص*� 

                                                 
    كِتَاُب األَذَاِن، بَاُب ُسنَِّة الُجلُوِس ِيف التََّشهُّدِ   ٨٢٨حدیث  ١/١٦٥ صحیح البخاری:  (١)
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 بو حميداَحضرت  نداريم. آگاهيبرآن  نفرده خبر داري و ما از آن كه تو 
كـرام   ةمسئلة رفع يدين در وقت ركوع را ياد كرد. آن ده صحاب 0ساعدي
ـئله  ،مسئلة رفع يدين(اين  ،فرمودند كه واقعاً تو راست گفتي 7 سـت  ا اي مس
    )١( .ما حتي از آن آگاهي هم ندارد) و آن را مي داني و بجز تو هيچ كسِتتنها كه 

بالفرض  و است »ضعيف حديث«ين روايت چنانكه گفته شد ا  _�+
صحيح هم باشد، پس آنچه از روي اين روايت دانسته مي شود اينست اگر 

نه تنها كسي رفع يدين نمي كرد، بلكه  7كه در زمان صحابة كرام 
نام رفع يدين حتي اطالعي ه اي ب عام و تام صحابة كرام از مسئلهاكثريت 

با وجود آنكه مي گفت  0ساعديبو حميد اَبلكه حضرت هم نداشتند. 
نمي كرد، زيرا  يدينرا خبر دارد، خودش در داخل نماز رفع  يدينمسئلة رفع 

ر داخل نماز در وقت ركوع و بعد ركوع د  0بو حميد ساعدياَحضرت  اگر
وي از مسئلة  يدينمي كرد، آن ده صحابة كرام با مشاهدة رفع  يدينرفع 
به او  0ساعديبو حميد اَاي حضرت وآگاه مي شدند و بعد دع يدينرفع 
را با نماز  داخل يدينِرفع  ةمسئلما اي نيست،  چيز تازه كارگفتند: اين مي

  مي دانستيم.  هايتنمازن دوراخودت در  يدينمشاهدة رفع 

است و راوي آن  »ضعيف« روايت اما حقيقت اينست كه اين  _�+
)٢( در فن روايت حديث ضعيف مي باشد بن جعفَر عبد الْحميد

ده «و عدد  

را او در حديث صحيح كه خالي از  »رفع يدين در وقت ركوع«و  »صحابه
خالف را اين صورت چنين چيزي و به  )٣( ،اين اشياء بود اضافه نموده است

  وجود آورده است.ه بحديث صحيح بخاري شريف 

                                                 
  کتاب الصالة، باب افتتاح الصالة  ٧٣٠حدیث  ١/١٩٤ سنن ابی داود:  (١)
  ٢/٤٠٩تجلیات صفدر: |    ٢/٥٣٩ میزان االعتدال:   (٢)

   ٢/٢٩٦ تجلیات صفدر:   )٣(

ـات و  ٢٩٧تا  ٢/٢٩٤به تجلیات صفدر:  »حدیث ضعیف«برای دیدن عجایب دیگر این  تجلی

  مراجعه کنید. ٥١٨و  ٢/٥١٧و تجلیات صفدر:  ٤١٠و  ٢/٤٠٩صفدر: 
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            _    5ا���	�� ا���ا���	�� ا���ا���	�� ا���ا���	�� ا���ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت  +
�+

 
�_  �  

  

  �  _احمد َندُمْسحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفى  6 امام احمد بن حنبلحضرت را شريف حديث اين   _۱۷۹+
  خود روايت نموده است. »نَدُمسْ «) در ق هـ 241

ْشعَرِي	 َ�ََع قَوْمَ 
َ ْ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشعَرِي	 َ�ََع قَوْمَ َقبُْد الر	ْ�َِن نُْن َلنٍْم، أ

َ ْ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشعَرِي	 َ�ََع قَوْمَ َقبُْد الر	ْ�َِن نُْن َلنٍْم، أ

َ ْ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشعَرِي	 َ�ََع قَوْمَ َقبُْد الر	ْ�َِن نُْن َلنٍْم، أ

َ ْ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشعَرِي$َ# َقبُْد الر	ْ�َِن نُْن َلنٍْم، أ

َ ْ
ْشعَرِي$َ# ُه فََقاَل: يَا َمعَْ&َ األ
َ ْ
ْشعَرِي$َ# ُه فََقاَل: يَا َمعَْ&َ األ
َ ْ
ْشعَرِي$َ# ُه فََقاَل: يَا َمعَْ&َ األ
َ ْ
ُه فََقاَل: يَا َمعَْ&َ األ

 -ِ
	
ةَ ا8	7ِ$ َص5	 اُهللا عَلَيِْه وََسل	َم ال

َ
عَل$مُْكْم َصال

ُ
نْنَاءَُكْم أ

َ
ِ- اْجتَِمُعوا وَاْ�َُعوا نَِساءَُكمْ، وَأ

	
ةَ ا8	7ِ$ َص5	 اُهللا عَلَيِْه وََسل	َم ال

َ
عَل$مُْكْم َصال

ُ
نْنَاءَُكْم أ

َ
ِ- اْجتَِمُعوا وَاْ�َُعوا نَِساءَُكمْ، وَأ

	
ةَ ا8	7ِ$ َص5	 اُهللا عَلَيِْه وََسل	َم ال

َ
عَل$مُْكْم َصال

ُ
نْنَاءَُكْم أ

َ
ِ- اْجتَِمُعوا وَاْ�َُعوا نَِساءَُكمْ، وَأ

	
ةَ ا8	7ِ$ َص5	 اُهللا عَلَيِْه وََسل	َم ال

َ
عَل$مُْكْم َصال

ُ
نْنَاءَُكْم أ

َ
    اْجتَِمُعوا وَاْ�َُعوا نَِساءَُكمْ، وَأ

نْنَاءَُهْم، فَتَ 
َ
َمِدينَِة فَاْجتََمُعوا، وََ�َُعوا نَِساءَُهْم وَأ

ْ
َا بِال

َ
نْنَاءَُهْم، فَتَ َص5	 8

َ
َمِدينَِة فَاْجتََمُعوا، وََ�َُعوا نَِساءَُهْم وَأ

ْ
َا بِال

َ
نْنَاءَُهْم، فَتَ َص5	 8

َ
َمِدينَِة فَاْجتََمُعوا، وََ�َُعوا نَِساءَُهْم وَأ

ْ
َا بِال

َ
نْنَاءَُهْم، فَتَ َص5	 8

َ
َمِدينَِة فَاْجتََمُعوا، وََ�َُعوا نَِساءَُهْم وَأ

ْ
َا بِال

َ
، َص5	 8

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف فَتَوَض	

َ
 وَأ

َ
أ ، وَض	

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف فَتَوَض	

َ
 وَأ

َ
أ ، وَض	

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف فَتَوَض	

َ
 وَأ

َ
أ ، وَض	

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف فَتَوَض	

َ
 وَأ

َ
أ وَض	

ذ	َن فََصف	 الر$ 
َ
لO قَامَ، فَأ ءُ، وَانَْكRََ الظ$ ْTَ

ْ
ْن فَاَء ال

َ
َماكِنِِه َحU	 لَم	ا أ

َ
 أ

َ
Wِوُُضوَء إ

ْ
ْحYَ ال

َ
ذ	َن فََصف	 الر$ فَأ

َ
لO قَامَ، فَأ ءُ، وَانَْكRََ الظ$ ْTَ

ْ
ْن فَاَء ال

َ
َماكِنِِه َحU	 لَم	ا أ

َ
 أ

َ
Wِوُُضوَء إ

ْ
ْحYَ ال

َ
ذ	َن فََصف	 الر$ فَأ

َ
لO قَامَ، فَأ ءُ، وَانَْكRََ الظ$ ْTَ

ْ
ْن فَاَء ال

َ
َماكِنِِه َحU	 لَم	ا أ

َ
 أ

َ
Wِوُُضوَء إ

ْ
ْحYَ ال

َ
ذ	َن فََصف	 الر$ فَأ

َ
لO قَامَ، فَأ ءُ، وَانَْكRََ الظ$ ْTَ

ْ
ْن فَاَء ال

َ
َماكِنِِه َحU	 لَم	ا أ

َ
 أ

َ
Wِوُُضوَء إ

ْ
ْحYَ ال

َ
َجاَل َجاَل َجاَل َجاَل فَأ

 
ْ
َف ال

ْ
َفُهمْ، وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
اَن َخل َ

ْ
وِ^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
 aِ أ

ْ
َف ال

ْ
َفُهمْ، وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
اَن َخل َ

ْ
وِ^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
 aِ أ

ْ
َف ال

ْ
َفُهمْ، وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
اَن َخل َ

ْ
وِ^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
 aِ أ

ْ
َف ال

ْ
َفُهمْ، وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
اَن َخل َ

ْ
وِ^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ةَ، aِ أ

َ
ال قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
ةَ، وِ^

َ
ال قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
ةَ، وِ^

َ
ال قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
ةَ، وِ^

َ
ال قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
وِ^

َع فََقا
َ
cفََر َ 	dَك 	ُهمَا، عُمORُِِكتَاِب وَُسورَةٍ ي

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ، فََقَرأ 	d

َ
cََم فََرفََع يََديِْه و َع فََقافَتََقد	

َ
cفََر َ 	dَك 	ُهمَا، عُمORُِِكتَاِب وَُسورَةٍ ي

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ، فََقَرأ 	d

َ
cََم فََرفََع يََديِْه و َع فََقافَتََقد	

َ
cفََر َ 	dَك 	ُهمَا، عُمORُِِكتَاِب وَُسورَةٍ ي

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ، فََقَرأ 	d

َ
cََم فََرفََع يََديِْه و َع فََقافَتََقد	

َ
cفََر َ 	dَك 	ُهمَا، عُمORُِِكتَاِب وَُسورَةٍ ي

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ، فََقَرأ 	d

َ
cََم فََرفََع يََديِْه و َل: ُسبَْحاَن َل: ُسبَْحاَن َل: ُسبَْحاَن َل: ُسبَْحاَن فَتََقد	

َث ِمرَارٍ، عُم	 قَاَل: َسِمَع اُهللا لِمَْن َ�َِدهُ، وَ 
َ

َث ِمرَارٍ، عُم	 قَاَل: َسِمَع اُهللا لِمَْن َ�َِدهُ، وَ اهللاِ َوnَِمِْدهِ ثَال
َ

َث ِمرَارٍ، عُم	 قَاَل: َسِمَع اُهللا لِمَْن َ�َِدهُ، وَ اهللاِ َوnَِمِْدهِ ثَال
َ

َث ِمرَارٍ، عُم	 قَاَل: َسِمَع اُهللا لِمَْن َ�َِدهُ، وَ اهللاِ َوnَِمِْدهِ ثَال
َ

َ، وََخر	 َساِجًدا، اهللاِ َوnَِمِْدهِ ثَال 	dَك 	َساِجًدا، اْستَوَى قَائِمًا، عُم 	وََخر ،َ 	dَك 	َساِجًدا، اْستَوَى قَائِمًا، عُم 	وََخر ،َ 	dَك 	َساِجًدا، اْستَوَى قَائِمًا، عُم 	وََخر ،َ 	dَك 	اْستَوَى قَائِمًا، عُم
و	ِل 

َ
َ فَاغْتََهَض قَائِمًا، فtَََن تَْكبrُِهُ aِ أ 	dَك 	فََسَجَد، عُم َ 	dَك 	َسهُ، عُم

ْ
َ فََرفََع رَأ 	dَك 	ِل عُم	و

َ
َ فَاغْتََهَض قَائِمًا، فtَََن تَْكبrُِهُ aِ أ 	dَك 	فََسَجَد، عُم َ 	dَك 	َسهُ، عُم

ْ
َ فََرفََع رَأ 	dَك 	ِل عُم	و

َ
َ فَاغْتََهَض قَائِمًا، فtَََن تَْكبrُِهُ aِ أ 	dَك 	فََسَجَد، عُم َ 	dَك 	َسهُ، عُم

ْ
َ فََرفََع رَأ 	dَك 	ِل عُم	و

َ
َ فَاغْتََهَض قَائِمًا، فtَََن تَْكبrُِهُ aِ أ 	dَك 	فََسَجَد، عُم َ 	dَك 	َسهُ، عُم

ْ
َ فََرفََع رَأ 	dَك 	عَةٍ عُم

ْ
cَعَةٍ ر
ْ
cَعَةٍ ر
ْ
cَعَةٍ ر
ْ
cَر

عَِة اx	اغِيَ 
ْ
 الر	ك

َ
Wِِحَ# قَاَم إ َ 	d

َ
cََاٍت، وrِتَْكب 	اغِيَ ِست	xعَِة ا

ْ
 الر	ك

َ
Wِِحَ# قَاَم إ َ 	d

َ
cََاٍت، وrِتَْكب 	اغِيَ ِست	xعَِة ا

ْ
 الر	ك

َ
Wِِحَ# قَاَم إ َ 	d

َ
cََاٍت، وrِتَْكب 	اغِيَ ِست	xعَِة ا

ْ
 الر	ك

َ
Wِِحَ# قَاَم إ َ 	d

َ
cََاٍت، وrِتَْكب 	قَوِْمهِ ِست 

َ
Wِقْبََل إ

َ
تَُه أ

َ
 قَوِْمهِ ِة، فَلَم	ا قََ| َصال

َ
Wِقْبََل إ

َ
تَُه أ

َ
 قَوِْمهِ ِة، فَلَم	ا قََ| َصال

َ
Wِقْبََل إ

َ
تَُه أ

َ
 قَوِْمهِ ِة، فَلَم	ا قََ| َصال

َ
Wِقْبََل إ

َ
تَُه أ

َ
ِة، فَلَم	ا قََ| َصال

ةُ رَُسوِل اهللاِ َص5	 
َ

ةُ رَُسوِل اهللاِ َص5	 بِوَْجِهِه، فََقاَل: اْحَفُظوا تَْكبrِِي، وَيَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدي؛ فَإِغ	َها َصال
َ

ةُ رَُسوِل اهللاِ َص5	 بِوَْجِهِه، فََقاَل: اْحَفُظوا تَْكبrِِي، وَيَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدي؛ فَإِغ	َها َصال
َ

ةُ رَُسوِل اهللاِ َص5	 بِوَْجِهِه، فََقاَل: اْحَفُظوا تَْكبrِِي، وَيَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدي؛ فَإِغ	َها َصال
َ

بِوَْجِهِه، فََقاَل: اْحَفُظوا تَْكبrِِي، وَيَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدي؛ فَإِغ	َها َصال
اَعِة ِمَن ا8	َها َا َكَذي الس	

َ
ِ- َ�َن يَُص�$ 8

	
اَعِة ِمَن ا8	َهااُهللا عَلَيْهِ وََسل	َم ال َا َكَذي الس	

َ
ِ- َ�َن يَُص�$ 8

	
اَعِة ِمَن ا8	َهااُهللا عَلَيْهِ وََسل	َم ال َا َكَذي الس	

َ
ِ- َ�َن يَُص�$ 8

	
اَعِة ِمَن ا8	َهااُهللا عَلَيْهِ وََسل	َم ال َا َكَذي الس	

َ
ِ- َ�َن يَُص�$ 8

	
        رِ. رِ. رِ. رِ. اُهللا عَلَيْهِ وََسل	َم ال
 حضرت كند كه ت ميرواي 6 غَنْم حضرت عبد الرحمن بن ترجمه:

شْعرِيان! جمع د و فرمود: اي اَنموقوم خود را جمع  0شْعرِياَمالك وبا
 شويد و زنان و كودكان خود را نيز جمع نمائيد. من به شما نماز حضرت

  نمازي را كه آنحضرترا تعليم مي دهم. همان  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 رسول اهللا 
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  در مدينة منوره مي خواندند.  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 
همه جمع شدند و زنان و كودكان خويش را نيز جمع  شْعرِيانقوم اَ

(نخست) وضو گرفت و به آنان نشان  0اَشْعرِينمودند. حضرت ابومالك 
  نيد. رساآب داد كه چگونه بايد وضو كرد و به همة اعضاي وضو 

 0اَشْعرِيمالك  وباو هنگامي كه سايه خوب فرو افتاد، حضرت 
 يايستاد و آذان داد و سپس مردان را در صف اول و پسران را در صف بعد

و  گفته شد هسپس اقامو زنان را در صف پشت سر پسران ايستاده كرد. 
تكبير  نموده رفع يدينامامت پيش گرديد و  خاطرب 0بو مالكاحضرت 

 ، سپسكردگفت. سپس سورة فاتحه و سورة ديگري را خُفيه قرائت يمه تحر
سمع خواند. سپس سبحانَ اهللاِ وبِحمده تكبير گفته به ركوع رفت و سه بار 

هدمنْ حمگفت و راست ايستاده شد. سپس تكبير گفت و به سجده  اهللاُ ل
به سجدة  هر گفترفت. سپس تكبير گفت و از سجده برخاست. و باز تكبي

دوم رفت و باز تكبير گفت و از سجدة دوم برخاست و راست ايستاده شد. 
  جملة تكبيرات وي در ركعت اول شش تكبير بود. 

رو بجانب  ،چون نماز را به پايان رسانيد 0اَشْعرِيحضرت ابومالك 
قوم خود نمود و فرمود: تكبيرهاي مرا به ياد بسپاريد و ركوع و سجود مرا 

ست كه در همين وقت روز حضرت رسول اوزيد، زيرا اين همان نمازي بيام
   ))))١١١١(((( .ما را دادند وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 اهللا 

الرحمن  حبيبهند حضرت موالنا شيخ كبير  دثقق و محمح   _�+
نَد :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي  6 اعظمي نَدَجي$ُد الس	 نَدَجي$ُد الس	 نَدَجي$ُد الس	     َجي$ُد الس	

 ... ... ... ...�جيد السنَد است و اسنادش در درجة اين حديث شريف . . . . نٌ نٌ نٌ نٌ سَ سَ سَ سَ حَ حَ حَ حَ     هُ هُ هُ هُ دُ دُ دُ دُ اااانَ نَ نَ نَ سْ سْ سْ سْ َو�َو�َو�َو
   ))))٢٢٢٢((((    قرار دارد. »حسن«

                                                 
  ٢٢٩٠٦حدیث  ٥٤٠/  ٣٧ مسند احمد:  (١)

  چاپ دهلی ٤٧و  ٤٦ص  تحقیق مسئلۀ رفع یََدیْن:   )٢(
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حديث «راويان اين حديث شريف، همگان، ثقات و از راويان   _�+
 »حديث حسن«احاديث وي در درجة  يكي آنها كهاال مي باشند  »صحيح

يا مؤيد  ابع ويك شاهد يا متمطابق اصول حديث در موجوديت ولي  قرار دارد،
سراسر  و    ))))١١١١(((( .گيرد قرار مي »صحيح حديث« يعني اولي صحت ديگر در درجة

   د و مؤيدات اين حديث شريف است.شواه ؛كتاب حاضرمسطورة احاديث 
  مي باشد. »حيححديث حسن و ص«س اين حديث شريف، پ   _�+
 0اَشْعرِيلك حضرت ابوما ،وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	  صحابي رسول   _�+

 به سعي و اهتمام بسيار همة افراد قبيلة خود چه مردان و چه زنان و چه پيران
 در روبروي ماز را به ايشان بياموزاند ونچه كودكان قوم را جمع كرد تا طريقة  و

نماز مسنون را به اداي چشمان همة ايشان نماز خوانده بطور عملي طريقة 
در وقت  تنهادر سراسر اين نماز  0اَشْعرِيآنها تعليم داد. حضرت ابومالك 

 در داخل هاجادر ساير بس، و شروع نماز رفع يدين كرد و تحريمه در تكبير 
نماز تنها بر گفتن اهللا اكبر اكتفاء نمود و رفع يدين نكرد، و بعد از اختتام نماز 

نماز به ايشان گفت طريقة مسنون اين  رقوم خود ب ساختنبخاطر متوجه 
ه خوبي به تعدادي كه من تكبير مي گويم آن را بهر كه به هر شكلي و به 
ياد ه و كيفيت ركوع و سجود مرا بخوبي ب روشگونه  ياد بسپاريد و به همين

در  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 بسپاريد و آن را از ياد نبريد، زيرا حضرت رسول اكرم 
  دادند. ما را نماز ميب مدينة منوره درست به همين شكل و ترتي

يكبار رفع تنها اين تفاصيل واضح مي گرداند كه در سراسر نماز، 
مي باشد  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 در شروع نماز، سنت حضرت رسول اهللا تنها يدين 

با تالش و اهتمام  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 حضرت رسول اكرم صحاب كرام او 
  تعليم مي دادند. خويشان و نزديكان خودبه طريقة نماز را بسيار همين 

                                                 
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت   |   ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:     )١(
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  �  _المقصد فی زوائد المسند ُةاَیَغحدیث +�

�+
 
�_  �  

بو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن اشريف حديث اين   _۱۸۰+
سليمان هثَيغایُة املقصد «خود كتاب مشهور در  )ق هـ 807(متوفى 6 يم

  موده است.ن روايت »فی زوائد املسند
ْشعَرِي$َ#، اْجتَِمعُوا وَاْ�َعُوا 

َ
ْشعَرِى	 َ�ََع قَوَْمهُ، فَقَاَل: يَا َمعَْ&َ األ

َ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشعَرِي$َ#، اْجتَِمعُوا وَاْ�َعُوا أ

َ
ْشعَرِى	 َ�ََع قَوَْمهُ، فَقَاَل: يَا َمعَْ&َ األ

َ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشعَرِي$َ#، اْجتَِمعُوا وَاْ�َعُوا أ

َ
ْشعَرِى	 َ�ََع قَوَْمهُ، فَقَاَل: يَا َمعَْ&َ األ

َ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشعَرِي$َ#، اْجتَِمعُوا وَاْ�َعُوا أ

َ
ْشعَرِى	 َ�ََع قَوَْمهُ، فَقَاَل: يَا َمعَْ&َ األ

َ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
أ

عَل$مُْكْم َصالَةَ ا8	ِ�$ 
ُ
نْنَاءَُكمْ، أ

َ
عَل$مُْكْم َصالَةَ ا8	ِ�$ نَِساءَُكْم وَأ

ُ
نْنَاءَُكمْ، أ

َ
عَل$مُْكْم َصالَةَ ا8	ِ�$ نَِساءَُكْم وَأ

ُ
نْنَاءَُكمْ، أ

َ
عَل$مُْكْم َصالَةَ ا8	ِ�$ نَِساءَُكْم وَأ

ُ
نْنَاءَُكمْ، أ

َ
مَِدينَةِ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 نَِساءَُكْم وَأ

ْ
َا ا8	�	 بِال

َ
مَِدينَةِ ، َص5	 8

ْ
َا ا8	�	 بِال

َ
مَِدينَةِ ، َص5	 8

ْ
َا ا8	�	 بِال

َ
مَِدينَةِ ، َص5	 8

ْ
َا ا8	�	 بِال

َ
، ، ، ، ، َص5	 8

َماكِنِِه 
َ
 أ

َ
Wِوُُضوءَ إ

ْ
ْحYَ ال

َ
، فَأ

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف فَتَوَض	

َ
نْنَاءَُهمْ، وَأ

َ
َماكِنِِه فَاْجتَمَعُوا وََ�َعُوا نَِساءَُهْم وَأ

َ
 أ

َ
Wِوُُضوءَ إ

ْ
ْحYَ ال

َ
، فَأ

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف فَتَوَض	

َ
نْنَاءَُهمْ، وَأ

َ
َماكِنِِه فَاْجتَمَعُوا وََ�َعُوا نَِساءَُهْم وَأ

َ
 أ

َ
Wِوُُضوءَ إ

ْ
ْحYَ ال

َ
، فَأ

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف فَتَوَض	

َ
نْنَاءَُهمْ، وَأ

َ
َماكِنِِه فَاْجتَمَعُوا وََ�َعُوا نَِساءَُهْم وَأ

َ
 أ

َ
Wِوُُضوءَ إ

ْ
ْحYَ ال

َ
، فَأ

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف فَتَوَض	

َ
نْنَاءَُهمْ، وَأ

َ
َحU	 لَم	ا َحU	 لَم	ا َحU	 لَم	ا َحU	 لَم	ا فَاْجتَمَعُوا وََ�َعُوا نَِساءَُهْم وَأ

 َ
ْ

وِ^
ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن، فََصف	 الر$َجاَل ِ� أ

َ
لO قَامَ فَأ ءُ وَانَْكRََ الظ$ ْ�َ

ْ
ْن فَاءَ ال

َ
َ أ

ْ
وِ^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن، فََصف	 الر$َجاَل ِ� أ

َ
لO قَامَ فَأ ءُ وَانَْكRََ الظ$ ْ�َ

ْ
ْن فَاءَ ال

َ
َ أ

ْ
وِ^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن، فََصف	 الر$َجاَل ِ� أ

َ
لO قَامَ فَأ ءُ وَانَْكRََ الظ$ ْ�َ

ْ
ْن فَاءَ ال

َ
َ أ

ْ
وِ^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن، فََصف	 الر$َجاَل ِ� أ

َ
لO قَامَ فَأ ءُ وَانَْكRََ الظ$ ْ�َ

ْ
ْن فَاءَ ال

َ
فَهُمْ أ

ْ
فَهُمْ اَن َخل
ْ
فَهُمْ اَن َخل
ْ
فَهُمْ اَن َخل
ْ
، ، ، ،     اَن َخل

 َhِبَِفا 
َ
َ، فََقَرأ 	dَم فََرفََع يََديِْه فََك الَةَ، فَتََقد	 قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
وِ^

ْ
َف ال

ْ
 بَِفاhَِ وََصف	 الن$َساَء َخل

َ
َ، فََقَرأ 	dَم فََرفََع يََديِْه فََك الَةَ، فَتََقد	 قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
وِ^

ْ
َف ال

ْ
 بَِفاhَِ وََصف	 الن$َساَء َخل

َ
َ، فََقَرأ 	dَم فََرفََع يََديِْه فََك الَةَ، فَتََقد	 قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
وِ^

ْ
َف ال

ْ
 بَِفاhَِ وََصف	 الن$َساَء َخل

َ
َ، فََقَرأ 	dَم فََرفََع يََديِْه فََك الَةَ، فَتََقد	 قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
وِ^

ْ
َف ال

ْ
ِكتَاِب وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
ِكتَاِب ِة ال
ْ
ِكتَاِب ِة ال
ْ
ِكتَاِب ِة ال
ْ
ِة ال

َ فَ  	dَك 	ُهمَا، عُمORُِفَ وَُسورَةٍ ي َ 	dَك 	ُهمَا، عُمORُِفَ وَُسورَةٍ ي َ 	dَك 	ُهمَا، عُمORُِفَ وَُسورَةٍ ي َ 	dَك 	ُهمَا، عُمORَُِع، فََقاَل: ُسبَْحاَن اهللاِ وَُسورَةٍ ي
َ
cَع، فََقاَل: ُسبَْحاَن اهللاِ َر
َ
cَع، فََقاَل: ُسبَْحاَن اهللاِ َر
َ
cَع، فََقاَل: ُسبَْحاَن اهللاِ َر
َ
cَمِْدهِ، ثَالَث مِ َرnََِمِْدهِ، ثَالَث مِ  وnََِمِْدهِ، ثَالَث مِ  وnََِمِْدهِ، ثَالَث مِ  وnَِقَاَل: َسِمَع اهللاُ رَ رَ رَ رَ  و 	قَاَل: َسِمَع اهللاُ ات، عُم 	قَاَل: َسِمَع اهللاُ ات، عُم 	قَاَل: َسِمَع اهللاُ ات، عُم 	ات، عُم    

َ فََسَجدَ  	dَك 	َسهُ، عُم
ْ
َ فََرفََع رَأ 	dَك 	َساِجًدا، عُم 	وََخر َ 	dَك 	َِدهُ، وَاْستَوَى قَائِمًا، عُم�فََسَجدَ لِمَْن َ َ 	dَك 	َسهُ، عُم
ْ
َ فََرفََع رَأ 	dَك 	َساِجًدا، عُم 	وََخر َ 	dَك 	َِدهُ، وَاْستَوَى قَائِمًا، عُم�فََسَجدَ لِمَْن َ َ 	dَك 	َسهُ، عُم
ْ
َ فََرفََع رَأ 	dَك 	َساِجًدا، عُم 	وََخر َ 	dَك 	َِدهُ، وَاْستَوَى قَائِمًا، عُم�فََسَجدَ لِمَْن َ َ 	dَك 	َسهُ، عُم
ْ
َ فََرفََع رَأ 	dَك 	َساِجًدا، عُم 	وََخر َ 	dَك 	َِدهُ، وَاْستَوَى قَائِمًا، عُم�لِمَْن َ َ 	dَك 	عُم ، َ 	dَك 	عُم ، َ 	dَك 	عُم ، َ 	dَك 	عُم ،

عٍَة ِست	 تَْكبrَِاٍت، وَ 
ْ
cَِل ر	و

َ
عٍَة ِست	 تَْكبrَِاٍت، وَ فَاغْتََهَض قَائِمًا، فtَََن تَْكبrُِهُ ِ� أ

ْ
cَِل ر	و

َ
عٍَة ِست	 تَْكبrَِاٍت، وَ فَاغْتََهَض قَائِمًا، فtَََن تَْكبrُِهُ ِ� أ

ْ
cَِل ر	و

َ
عٍَة ِست	 تَْكبrَِاٍت، وَ فَاغْتََهَض قَائِمًا، فtَََن تَْكبrُِهُ ِ� أ

ْ
cَِل ر	و

َ
عَِة اx	اغِيَِة، فَاغْتََهَض قَائِمًا، فtَََن تَْكبrُِهُ ِ� أ

ْ
 الر	ك

َ
Wِِحَ# قَامَ إ َ 	d

َ
c ،اغِيَِة	xعَِة ا

ْ
 الر	ك

َ
Wِِحَ# قَامَ إ َ 	d

َ
c ،اغِيَِة	xعَِة ا

ْ
 الر	ك

َ
Wِِحَ# قَامَ إ َ 	d

َ
c ،اغِيَِة	xعَِة ا

ْ
 الر	ك

َ
Wِِحَ# قَامَ إ َ 	d

َ
c

 قَوِْمِه بِوَْجِههِ 
َ

Wِقْبََل إ
َ
 قَوِْمِه بِوَْجِههِ فَلَم	ا قََ| َصالَتَهُ أ

َ
Wِقْبََل إ

َ
 قَوِْمِه بِوَْجِههِ فَلَم	ا قََ| َصالَتَهُ أ

َ
Wِقْبََل إ

َ
 قَوِْمِه بِوَْجِههِ فَلَم	ا قََ| َصالَتَهُ أ

َ
Wِقْبََل إ

َ
    وَيَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدى،وَيَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدى،وَيَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدى،وَيَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدى،    فََقاَل: اْحفَُظوا تَْكبrِِىفََقاَل: اْحفَُظوا تَْكبrِِىفََقاَل: اْحفَُظوا تَْكبrِِىفََقاَل: اْحفَُظوا تَْكبrِِى    فَلَم	ا قََ| َصالَتَهُ أ

Uِ َ�َن وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	     فَإِغ	َها َصالَةُ رَُسوِل اهللاِ فَإِغ	َها َصالَةُ رَُسوِل اهللاِ فَإِغ	َها َصالَةُ رَُسوِل اهللاِ فَإِغ	َها َصالَةُ رَُسوِل اهللاِ 
	
Uِ َ�َن ال
	
Uِ َ�َن ال
	
Uِ َ�َن ال
	
اعَِة ِمَن ا8	َهارِ.ال َا َكَذا الس	

َ
اعَِة ِمَن ا8	َهارِ.يَُص$5 8 َا َكَذا الس	
َ

اعَِة ِمَن ا8	َهارِ.يَُص$5 8 َا َكَذا الس	
َ

اعَِة ِمَن ا8	َهارِ.يَُص$5 8 َا َكَذا الس	
َ

        يَُص$5 8
وم خود را روايت است كه ق 0شْعرِياَمالك  وبا ضرتحاز  ترجمه:

شْعرِيان! جمع شويد و زنان و كودكان خود را نيز جمع نمود و فرمود: اي اَ
عليم مي را ت وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 رسول اهللا  جمع نمائيد. من به شما نماز حضرت
در مدينة منوره مي  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	  دهم. همان نمازي را كه آنحضرت

  خواندند. 
كودكان خويش را نيز جمع نمودند.  زنان و و جمع شدند قوم اَشْعرِيان

(نخست) وضو گرفت و به آنان نشان داد كه  0اَشْعرِيحضرت ابومالك 
  رسانيد. آب ضاي وضو چگونه بايد وضو كرد و به همة اع
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 0اَشْعرِيمالك  وباو هنگامي كه سايه خوب فرو افتاد، حضرت 
 يايستاد و آذان داد و سپس مردان را در صف اول و پسران را در صف بعد

و  گفته شد هسپس اقامو زنان را در صف پشت سر پسران ايستاده كرد. 
رفع گفته تحريمه تكبير امامت پيش گرديد و  خاطرب 0بو مالكاحضرت 

 . سپس سورة فاتحه و سورة ديگري را خُفيه قرائت كرد، سپسنمود يدين
سمع خواند. سپس سبحانَ اهللاِ وبِحمده تكبير گفته به ركوع رفت و سه بار 

هدمنْ حمبه سجده رفت.  هراست ايستاده شد. سپس تكبير گفت هگفت اهللاُ ل
به سجدة دوم رفت و  هاز سجده برخاست. و باز تكبير گفته سپس تكبير گفت

از سجدة دوم برخاست و راست ايستاده شد. جملة تكبيرات  هباز تكبير گفت
چون نماز  0اَشْعرِيوي در ركعت اول شش تكبير بود. حضرت ابومالك 

رو بجانب قوم خود نمود و فرمود: تكبيرهاي مرا به ياد  ،را به پايان رسانيد
ست كه در اد و ركوع و سجود مرا بياموزيد، زيرا اين همان نمازي بسپاري

   ))))١١١١(((( .ما را دادند وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 همين وقت روز حضرت رسول اهللا 
حضرت موالنا محمد امين صفدر اُكاروي دربارة اين حديث    _�+

 »حسن« در درجةين حديث شريف سناد اا. . . . نٌ نٌ نٌ نٌ سَ سَ سَ سَ حَ حَ حَ حَ     هُ هُ هُ هُ دُ دُ دُ دُ اااانَ نَ نَ نَ سْ سْ سْ سْ إإإإشريف مي نويسد: 
  ))))٢٢٢٢((((    قرار دارد.
محمد احمد شاكر غيرمقلّد مشهور ديار عرب دربارة اين   _�+

در درجة ين حديث شريف سناد اا. . . . نٌ نٌ نٌ نٌ سَ سَ سَ سَ حَ حَ حَ حَ     هُ هُ هُ هُ دُ دُ دُ دُ اااانَ نَ نَ نَ سْ سْ سْ سْ إإإإحديث شريف مي نويسد: 
  ))))٣٣٣٣((((    قرار دارد. »حسن«

اين حديث شريف روشن مي سازد كه  !خوانندگان گرامي  _�+
    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 ز حضرت رسول اهللا ا 7طريقة مسنون نمازي كه صحابة كرام 

                                                 
  باب صفة الصالة ٨٠٤حدیث  ١/٢٥٧غایة املقصد فی زوائد املسند للهیثمی:   (١)

   ١٢١و  ١/١٢٠ |  آثار السنن:  ٢٨٥/ ٢تجلیات صفدر:    )١(
  ابومالک االشعری، چاپ شاکر ٢٢٨٠٤حدیث  ١٦/٤٦٣ املسند لالمام احمد:   )٢(
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آموخته بودند و سپس آن طريقة مسنون را به اوالده و خويشان و  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
آنهم  رفع يدينآن طريقة نماز تنها يك در قوم و قبيلة خود تعليم مي دادند، 

و بعد وقت ركوع . و در وجود داشت و بسنماز  آغازدر وقت تكبير فقط 
و صحابي رسول  .و بستنها تكبير گفته مي شد  ،آن نماز داخلدر ركوع 

در آخر اين حديث شريف  0اَشْعرِيحضرت ابومالك  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	     اهللا
اهللا حضرت رسول واضح مي گرداند كه اين همان طريقة نماز است كه 

  عليم مي دادند.صحابة خود تره به منو ةدر مدين وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 
  

  �  _َمعُ الزوائدَمْج حدیث+�

�+
 
�_  �  

 (متوفى 6 مي شافعيثَيالمه هعرا شريف  حديث اين  _۱۸۱+
 تخريج »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«خود كتاب معروف  در )ق هـ 807

  نموده است.
ْشَعرِي	 َ�َ ««««َقْن َقبِْد الر	ْ�َِن بِْن َلنٍْم َقْن َقبِْد الر	ْ�َِن بِْن َلنٍْم َقْن َقبِْد الر	ْ�َِن بِْن َلنٍْم َقْن َقبِْد الر	ْ�َِن بِْن َلنٍْم 

َ ْ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشَعرِي	 َ�َ أ

َ ْ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشَعرِي	 َ�َ أ

َ ْ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشَعرِي	 َ�َ أ

َ ْ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
َع قَوَْمُه فََقاَل: يَا َمعَْ&َ َع قَوَْمُه فََقاَل: يَا َمعَْ&َ َع قَوَْمُه فََقاَل: يَا َمعَْ&َ َع قَوَْمُه فََقاَل: يَا َمعَْ&َ أ

َعل$مُْكْم َص 
ُ
نْنَاَءُكْم أ

َ
ْشعَِري$َ# اْجتَِمُعوا وَاْ�َُعوا نَِساءَُكْم وَأ

َ ْ
َعل$مُْكْم َص األ

ُ
نْنَاَءُكْم أ

َ
ْشعَِري$َ# اْجتَِمُعوا وَاْ�َُعوا نَِساءَُكْم وَأ

َ ْ
َعل$مُْكْم َص األ

ُ
نْنَاَءُكْم أ

َ
ْشعَِري$َ# اْجتَِمُعوا وَاْ�َُعوا نَِساءَُكْم وَأ

َ ْ
َعل$مُْكْم َص األ

ُ
نْنَاَءُكْم أ

َ
ْشعَِري$َ# اْجتَِمُعوا وَاْ�َُعوا نَِساءَُكْم وَأ

َ ْ
ةَ ا8	7ِ$ َص5	 اهللاُ األ

َ
ةَ ا8	7ِ$ َص5	 اهللاُ ال
َ

ةَ ا8	7ِ$ َص5	 اهللاُ ال
َ

ةَ ا8	7ِ$ َص5	 اهللاُ ال
َ

    ال
 فَ 

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف َفتَوَض	

َ
نْنَاءَُهْم وَأ

َ
 فَ َعلَيِْه وََسل	َم فَاْجتََمُعوا وََ�َُعوا نَِساءَُهْم وَأ

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف َفتَوَض	

َ
نْنَاءَُهْم وَأ

َ
 فَ َعلَيِْه وََسل	َم فَاْجتََمُعوا وََ�َُعوا نَِساءَُهْم وَأ

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف َفتَوَض	

َ
نْنَاءَُهْم وَأ

َ
 فَ َعلَيِْه وََسل	َم فَاْجتََمُعوا وََ�َُعوا نَِساءَُهْم وَأ

ُ
أ رَاُهْم َكيَْف َفتَوَض	

َ
نْنَاءَُهْم وَأ

َ
وُُضوءَ َعلَيِْه وََسل	َم فَاْجتََمُعوا وََ�َُعوا نَِساءَُهْم وَأ

ْ
ْحYَ ال

َ
وُُضوءَ أ

ْ
ْحYَ ال

َ
وُُضوءَ أ

ْ
ْحYَ ال

َ
وُُضوءَ أ

ْ
ْحYَ ال

َ
أ

ف$   الص	
َ

دْ_
َ
ذ	َن وََصف	 الر$َجاَل aِ أ

َ
لO قَاَم فَأ ُء وَانَْكRََ الظ$ ْTَ

ْ
ْن فَاَء ال

َ
َماكِنَُه َحU	 لَم	ا أ

َ
ف$ أ  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن وََصف	 الر$َجاَل aِ أ

َ
لO قَاَم فَأ ُء وَانَْكRََ الظ$ ْTَ

ْ
ْن فَاَء ال

َ
َماكِنَُه َحU	 لَم	ا أ

َ
ف$ أ  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن وََصف	 الر$َجاَل aِ أ

َ
لO قَاَم فَأ ُء وَانَْكRََ الظ$ ْTَ

ْ
ْن فَاَء ال

َ
َماكِنَُه َحU	 لَم	ا أ

َ
ف$ أ  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن وََصف	 الر$َجاَل aِ أ

َ
لO قَاَم فَأ ُء وَانَْكRََ الظ$ ْTَ

ْ
ْن فَاَء ال

َ
َماكِنَُه َحU	 لَم	ا أ

َ
أ

مَ فَرَ  ةَ ؛ فَتََقد	
َ

ال قَاَم الص	
َ
اِن عُم	 أ َ

ْ
ِو^

ْ
َف ال

ْ
َفُهْم وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
اَن َخل َ

ْ
ِو^

ْ
مَ فَرَ وََصف	 ال ةَ ؛ فَتََقد	

َ
ال قَاَم الص	

َ
اِن عُم	 أ َ

ْ
ِو^

ْ
َف ال

ْ
َفُهْم وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
اَن َخل َ

ْ
ِو^

ْ
مَ فَرَ وََصف	 ال ةَ ؛ فَتََقد	

َ
ال قَاَم الص	

َ
اِن عُم	 أ َ

ْ
ِو^

ْ
َف ال

ْ
َفُهْم وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
اَن َخل َ

ْ
ِو^

ْ
مَ فَرَ وََصف	 ال ةَ ؛ فَتََقد	

َ
ال قَاَم الص	

َ
اِن عُم	 أ َ

ْ
ِو^

ْ
َف ال

ْ
َفُهْم وََصف	 الن$َساَء َخل

ْ
اَن َخل َ

ْ
ِو^

ْ
َفَع يََديِْه، َفَع يََديِْه، َفَع يََديِْه، َفَع يََديِْه، وََصف	 ال

َ فَ  	dَك 	ُهَما عُمORُِِكتَاِب وَُسورَةٍ ي
ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ فََقَرأ 	d

َ
cفَ َو َ 	dَك 	ُهَما عُمORُِِكتَاِب وَُسورَةٍ ي

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ فََقَرأ 	d

َ
cفَ َو َ 	dَك 	ُهَما عُمORُِِكتَاِب وَُسورَةٍ ي

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ فََقَرأ 	d

َ
cفَ َو َ 	dَك 	ُهَما عُمORُِِكتَاِب وَُسورَةٍ ي

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ فََقَرأ 	d

َ
cَع فََقاَل: ُسبَْحاَن اهللاِ َو

َ
cَع فََقاَل: ُسبَْحاَن اهللاِ َر
َ
cَع فََقاَل: ُسبَْحاَن اهللاِ َر
َ
cَع فََقاَل: ُسبَْحاَن اهللاِ َر
َ
cَث َر

َ
َث  َوnَِْمِدهِ ثَال
َ

َث  َوnَِْمِدهِ ثَال
َ

َث  َوnَِْمِدهِ ثَال
َ

 َوnَِْمِدهِ ثَال
َ وََخر	 َساِجًدا عُم	 اٍت، عُم	 قَاَل: َسِمَع اهللاُ اٍت، عُم	 قَاَل: َسِمَع اهللاُ اٍت، عُم	 قَاَل: َسِمَع اهللاُ اٍت، عُم	 قَاَل: َسِمَع اهللاُ َمر	 َمر	 َمر	 َمر	  	dَك 	َِدهُ وَاْستَوَى قَائًِما عُم�لَِمْن َ  	َساِجًدا عُم 	وََخر َ 	dَك 	َِدهُ وَاْستَوَى قَائًِما عُم�لَِمْن َ  	َساِجًدا عُم 	وََخر َ 	dَك 	َِدهُ وَاْستَوَى قَائًِما عُم�لَِمْن َ  	َساِجًدا عُم 	وََخر َ 	dَك 	َِدهُ وَاْستَوَى قَائًِما عُم�َسهُ      لَِمْن َ

ْ
َ فََرَفَع رَأ 	dَسهُ َك
ْ
َ فََرَفَع رَأ 	dَسهُ َك
ْ
َ فََرَفَع رَأ 	dَسهُ َك
ْ
َ فََرَفَع رَأ 	dَك

 َ 	d
َ
cَاٍت َوrِتَْكب 	عٍَة ِست

ْ
cَِل ر	و

َ
َ فَاغْتََهَض قَائًِما فtَََن تَْكبrُِهُ aِ أ 	dَك 	فََسَجَد عُم َ 	dَك 	عُم َ 	d

َ
cَاٍت َوrِتَْكب 	عٍَة ِست

ْ
cَِل ر	و

َ
َ فَاغْتََهَض قَائًِما فtَََن تَْكبrُِهُ aِ أ 	dَك 	فََسَجَد عُم َ 	dَك 	عُم َ 	d

َ
cَاٍت َوrِتَْكب 	عٍَة ِست

ْ
cَِل ر	و

َ
َ فَاغْتََهَض قَائًِما فtَََن تَْكبrُِهُ aِ أ 	dَك 	فََسَجَد عُم َ 	dَك 	عُم َ 	d

َ
cَاٍت َوrِتَْكب 	عٍَة ِست

ْ
cَِل ر	و

َ
َ فَاغْتََهَض قَائًِما فtَََن تَْكبrُِهُ aِ أ 	dَك 	فََسَجَد عُم َ 	dَك 	عُم    

 قَوِْمِه بِوَجْ 
َ

قْبََل َ�
َ
تَُه أ

َ
عَِة اx	اغِيَِة، فَلَم	ا قََ| َصال

ْ
 الر	ك

َ
Wِقَوِْمِه بِوَجْ ِحَ# قَاَم إ 

َ
قْبََل َ�

َ
تَُه أ

َ
عَِة اx	اغِيَِة، فَلَم	ا قََ| َصال

ْ
 الر	ك

َ
Wِقَوِْمِه بِوَجْ ِحَ# قَاَم إ 

َ
قْبََل َ�

َ
تَُه أ

َ
عَِة اx	اغِيَِة، فَلَم	ا قََ| َصال

ْ
 الر	ك

َ
Wِقَوِْمِه بِوَجْ ِحَ# قَاَم إ 

َ
قْبََل َ�

َ
تَُه أ

َ
عَِة اx	اغِيَِة، فَلَم	ا قََ| َصال

ْ
 الر	ك

َ
Wِِهِه فََقاَل: اْحَفُظوا ِهِه فََقاَل: اْحَفُظوا ِهِه فََقاَل: اْحَفُظوا ِهِه فََقاَل: اْحَفُظوا ِحَ# قَاَم إ

ةُ رَُسوِل اهللاِ َص5	 اهللاُ تَْكبrِِي َويَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدي تَْكبrِِي َويَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدي تَْكبrِِي َويَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدي تَْكبrِِي َويَعَل	ُموا رُُكوِ� وَُسُجوِدي 
َ

ةُ رَُسوِل اهللاِ َص5	 اهللاُ فَإِغ	َها َصال
َ

ةُ رَُسوِل اهللاِ َص5	 اهللاُ فَإِغ	َها َصال
َ

ةُ رَُسوِل اهللاِ َص5	 اهللاُ فَإِغ	َها َصال
َ

ِ- فَإِغ	َها َصال
	
ِ-  عَلَيِْه وََسل	َم ال
	
ِ-  عَلَيِْه وََسل	َم ال
	
ِ-  عَلَيِْه وََسل	َم ال
	
 عَلَيِْه وََسل	َم ال

اَعِة ِمَن ا8	َهارِ  َا َكِذي الس	
َ

اَعِة ِمَن ا8	َهارِ َ�َن يَُص�$ 8 َا َكِذي الس	
َ

اَعِة ِمَن ا8	َهارِ َ�َن يَُص�$ 8 َا َكِذي الس	
َ

اَعِة ِمَن ا8	َهارِ َ�َن يَُص�$ 8 َا َكِذي الس	
َ

  ....»»»»َ�َن يَُص�$ 8
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 حضرت كند كه روايت مي 6 غَنْم حضرت عبد الرحمن بن ترجمه:
شْعرِيان! جمع قوم خود را جمع نمود و فرمود: اي اَ 0شْعرِياَمالك وبا

 شويد و زنان و كودكان خود را نيز جمع نمائيد. من به شما نماز حضرت
 را تعليم مي دهم. همان نمازي را كه آنحضرت وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 رسول اهللا 

  ره مي خواندند. در مدينة منو وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 
همه جمع شدند و زنان و كودكان خويش را نيز جمع  قوم اَشْعرِيان

(نخست) وضو گرفت و به آنان نشان  0اَشْعرِينمودند. حضرت ابومالك 
  رسانيد. آب داد كه چگونه بايد وضو كرد و به همة اعضاي وضو 

 0اَشْعرِيمالك  وباو هنگامي كه سايه خوب فرو افتاد، حضرت 
 يايستاد و آذان داد و سپس مردان را در صف اول و پسران را در صف بعد

و  گفته شد هسپس اقامو زنان را در صف پشت سر پسران ايستاده كرد. 
تكبير  نموده رفع يدينامامت پيش گرديد و  خاطرب 0بو مالكاحضرت 

 گفت. سپس سورة فاتحه و سورة ديگري را خُفيه قرائت كرد، سپستحريمه 
سمع خواند. سپس سبحانَ اهللاِ وبِحمده بير گفته به ركوع رفت و سه بار تك

هدمنْ حمگفت و راست ايستاده شد. سپس تكبير گفت و به سجده  اهللاُ ل
به سجدة  هرفت. سپس تكبير گفت و از سجده برخاست. و باز تكبير گفت

است ايستاده شد. دوم رفت و باز تكبير گفت و از سجدة دوم برخاست و ر
  جملة تكبيرات وي در ركعت اول شش تكبير بود. 

رو بجانب  ،چون نماز را به پايان رسانيد 0اَشْعرِيحضرت ابومالك 
قوم خود نمود و فرمود: تكبيرهاي مرا به ياد بسپاريد و ركوع و سجود مرا 

ست كه در همين وقت روز حضرت رسول ابياموزيد، زيرا اين همان نمازي 
   ))))١١١١(((( .در آن امامت نمودندما را  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	  اهللا

                                                 
َالِة وَالتَّكْبVِِ فِيهَا  ٢٧٨٨حدیث  ٢/١٣٠ مجمع الزوائد للهیثمی:  (١)   بَاُب ِصَفِة الصَّ
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تخريج گرديده  »املسند الجامع«كتاب  ردشريف  حديث اين  _۱۸۲+
  است.

ْشَعرِي	 َ�ََع قَوَْمهُ، فََقاَل:
َ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشَعرِي	 َ�ََع قَوَْمهُ، فََقاَل:أ

َ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشَعرِي	 َ�ََع قَوَْمهُ، فََقاَل:أ

َ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشَعرِي	 َ�ََع قَوَْمهُ، فََقاَل:أ

َ
بَا َمالٍِك األ

َ
ن	 أ

َ
ْشعَِري$َ#، اجْ     أ

َ
ْشعَِري$َ#، اجْ يَا َمعَْ&َ األ
َ
ْشعَِري$َ#، اجْ يَا َمعَْ&َ األ
َ
ْشعَِري$َ#، اجْ يَا َمعَْ&َ األ
َ
تَِمُعوا، وَاْ�َُعوا تَِمُعوا، وَاْ�َُعوا تَِمُعوا، وَاْ�َُعوا تَِمُعوا، وَاْ�َُعوا يَا َمعَْ&َ األ

َعل$مُْكْم َصالَةَ ا8	$7ِ 
ُ
نْنَاَءُكمْ، أ

َ
َعل$مُْكْم َصالَةَ ا8	7ِ$ نَِساَءُكْم وَأ

ُ
نْنَاَءُكمْ، أ

َ
َعل$مُْكْم َصالَةَ ا8	7ِ$ نَِساَءُكْم وَأ

ُ
نْنَاَءُكمْ، أ

َ
َعل$مُْكْم َصالَةَ ا8	7ِ$ نَِساَءُكْم وَأ

ُ
نْنَاَءُكمْ، أ

َ
َمِدينَِة وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 نَِساَءُكْم وَأ

ْ
َا بِال

َ
َمِدينَِة ، َص5	 8

ْ
َا بِال

َ
َمِدينَِة ، َص5	 8

ْ
َا بِال

َ
َمِدينَِة ، َص5	 8

ْ
َا بِال

َ
قَامَ قَامَ قَامَ قَامَ     ............، َص5	 8

َفُهْم، وََصف	 الن$َسا
ْ
اَن َخل َ

ْ
ِو^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن، فََصف	 الر$َجاَل aِ أ

َ
َفُهْم، وََصف	 الن$َسافَأ

ْ
اَن َخل َ

ْ
ِو^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن، فََصف	 الر$َجاَل aِ أ

َ
َفُهْم، وََصف	 الن$َسافَأ

ْ
اَن َخل َ

ْ
ِو^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن، فََصف	 الر$َجاَل aِ أ

َ
َفُهْم، وََصف	 الن$َسافَأ

ْ
اَن َخل َ

ْ
ِو^

ْ
، وََصف	 ال ف$  الص	

َ
دْ_

َ
ذ	َن، فََصف	 الر$َجاَل aِ أ

َ
َف فَأ

ْ
َف َء َخل
ْ
َف َء َخل
ْ
َف َء َخل
ْ
َء َخل

ِكتَاِب، وَُسورَةٍ،
ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ، فََقَرأ 	dَم فََرفََع يََديِْه، فََك الَةَ، فَتََقد	 قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
ِو^

ْ
ِكتَاِب، وَُسورَةٍ،ال

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ، فََقَرأ 	dَم فََرفََع يََديِْه، فََك الَةَ، فَتََقد	 قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
ِو^

ْ
ِكتَاِب، وَُسورَةٍ،ال

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ، فََقَرأ 	dَم فََرفََع يََديِْه، فََك الَةَ، فَتََقد	 قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
ِو^

ْ
ِكتَاِب، وَُسورَةٍ،ال

ْ
 بَِفاhَِِة ال

َ
َ، فََقَرأ 	dَم فََرفََع يََديِْه، فََك الَةَ، فَتََقد	 قَاَم الص	

َ
اِن، عُم	 أ َ

ْ
ِو^

ْ
يORُُِهَما، يORُُِهَما، يORُُِهَما، يORُُِهَما،     ال

َع، فََقاَل: ُسبَْحاَن اِهللا َوnَِْمِدهِ، ثَالََث ِمَرارٍ، عُم	 قَاَل: َسِمَع اهللاُ 
َ
cفََر ،َ 	dَك 	قَاَل: َسِمَع اهللاُ عُم 	َْمِدهِ، ثَالََث ِمَرارٍ، عُمnَِع، فََقاَل: ُسبَْحاَن اِهللا َو
َ
cفََر ،َ 	dَك 	قَاَل: َسِمَع اهللاُ عُم 	َْمِدهِ، ثَالََث ِمَرارٍ، عُمnَِع، فََقاَل: ُسبَْحاَن اِهللا َو
َ
cفََر ،َ 	dَك 	قَاَل: َسِمَع اهللاُ عُم 	َْمِدهِ، ثَالََث ِمَرارٍ، عُمnَِع، فََقاَل: ُسبَْحاَن اِهللا َو
َ
cفََر ،َ 	dَك 	َِدهُ،     عُم�َِدهُ، لَِمْن َ�َِدهُ، لَِمْن َ�َِدهُ، لَِمْن َ�لَِمْن َ

َ فَ  	dَك 	فََسَجَد، عُم َ 	dَك 	َسُه، عُم
ْ
َ فََرَفَع رَأ 	dَك 	َساِجًدا، عُم 	وََخر َ 	dَك 	فَ وَاْستَوَى قَائًِما، عُم َ 	dَك 	فََسَجَد، عُم َ 	dَك 	َسُه، عُم
ْ
َ فََرَفَع رَأ 	dَك 	َساِجًدا، عُم 	وََخر َ 	dَك 	فَ وَاْستَوَى قَائًِما، عُم َ 	dَك 	فََسَجَد، عُم َ 	dَك 	َسُه، عُم
ْ
َ فََرَفَع رَأ 	dَك 	َساِجًدا، عُم 	وََخر َ 	dَك 	فَ وَاْستَوَى قَائًِما، عُم َ 	dَك 	فََسَجَد، عُم َ 	dَك 	َسُه، عُم
ْ
َ فََرَفَع رَأ 	dَك 	َساِجًدا، عُم 	وََخر َ 	dَك 	غَْهَض وَاْستَوَى قَائًِما، عُم

َ
غَْهَض أ
َ
غَْهَض أ
َ
غَْهَض أ
َ
أ

        ... ا�ديث.... ا�ديث.... ا�ديث.... ا�ديث.قَائًِما، قَائًِما، قَائًِما، قَائًِما، 
روايت است كه قوم خود را  0شْعرِياَمالك  وبا ضرتحاز  ترجمه:

شْعرِيان! جمع شويد و زنان و كودكان خود را نيز جمع نمود و فرمود: اي اَ
را تعليم مي  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 رسول اهللا  جمع نمائيد. من به شما نماز حضرت
در مدينة منوره مي  وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	  دهم. همان نمازي را كه آنحضرت

  خواندند. 
زنان و كودكان خويش را نيز جمع همه جمع شدند و  قوم اَشْعرِيان

(نخست) وضو گرفت و به آنان نشان  0اَشْعرِينمودند. حضرت ابومالك 
  رسانيد. آب داد كه چگونه بايد وضو كرد و به همة اعضاي وضو 

 0اَشْعرِيمالك  وباو هنگامي كه سايه خوب فرو افتاد، حضرت 
 ين را در صف بعدايستاد و آذان داد و سپس مردان را در صف اول و پسرا

و  گفته شد هسپس اقامو زنان را در صف پشت سر پسران ايستاده كرد. 
رفع گفته تحريمه تكبير امامت پيش گرديد و  خاطرب 0بو مالكاحضرت 
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 . سپس سورة فاتحه و سورة ديگري را خُفيه قرائت كرد، سپسنمود يدين
سمع خواند. سپس حمده سبحانَ اهللاِ وبِتكبير گفته به ركوع رفت و سه بار 

هدمنْ حمبه سجده رفت.  هراست ايستاده شد. سپس تكبير گفت هگفت اهللاُ ل
به سجدة دوم رفت و  هاز سجده برخاست. و باز تكبير گفته سپس تكبير گفت

از سجدة دوم برخاست و راست ايستاده شد. جملة تكبيرات  هباز تكبير گفت
چون نماز  0اَشْعرِيبود. حضرت ابومالك وي در ركعت اول شش تكبير 

رو بجانب قوم خود نمود و فرمود: تكبيرهاي مرا به ياد  ،را به پايان رسانيد
ست كه در ابسپاريد و ركوع و سجود مرا بياموزيد، زيرا اين همان نمازي 

   ))))١١١١(((( .ما را دادند وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ وََسل	مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص5	 َص5	 َص5	 َص5	 همين وقت روز حضرت رسول اهللا 
  

  

                                                 
  مالک االَْشَعرِیابو  ١٢٥٩٨حدیث  ١٦/٤١٩ املسند الجامع:  (١)
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 241(متوفى  6 را امام احمد بن حنبلشريف حديث اين   _۱۸۳+
  خود روايت نموده است. »نَدُمسْ «) در ق هـ

 َ
ْ

�
َ
نَْصارِي� فََسأ

َ ْ
ِ� َمْسُعوٍد األ

َ
 أ

َ
نَا َ�

ْ
َ! اُد قَاَل: َدَخل

ْ
َ َسالٌِم ال

ْ
�

َ
نَْصارِي� فََسأ

َ ْ
ِ� َمْسُعوٍد األ

َ
 أ

َ
نَا َ�

ْ
َ! اُد قَاَل: َدَخل

ْ
َ َسالٌِم ال

ْ
�

َ
نَْصارِي� فََسأ

َ ْ
ِ� َمْسُعوٍد األ

َ
 أ

َ
نَا َ�

ْ
َ! اُد قَاَل: َدَخل

ْ
َ َسالٌِم ال

ْ
�

َ
نَْصارِي� فََسأ

َ ْ
ِ� َمْسُعوٍد األ

َ
 أ

َ
نَا َ�

ْ
َ! اُد قَاَل: َدَخل

ْ
ةِ َفَقاَل: َسالٌِم ال

َ
ال ةِ َفَقاَل: اهُ َعِن الص 
َ

ال ةِ َفَقاَل: اهُ َعِن الص 
َ

ال ةِ َفَقاَل: اهُ َعِن الص 
َ

ال اهُ َعِن الص 
َ َوَرَفَع  ؟ قَاَل: َفَقاَم فََك!  َص�3 بُِكمْ َكَما َ;َن رَُسوُل اهللاِ َص8  اُهللا َعلَيِْه وََسل َم يَُص�3

ُ
 أ

َ
ال

َ
َ َوَرَفَع أ ؟ قَاَل: َفَقاَم فََك!  َص�3 بُِكمْ َكَما َ;َن رَُسوُل اهللاِ َص8  اُهللا َعلَيِْه وََسل َم يَُص�3

ُ
 أ

َ
ال

َ
َ َوَرَفَع أ ؟ قَاَل: َفَقاَم فََك!  َص�3 بُِكمْ َكَما َ;َن رَُسوُل اهللاِ َص8  اُهللا َعلَيِْه وََسل َم يَُص�3

ُ
 أ

َ
ال

َ
َ َوَرَفَع أ ؟ قَاَل: َفَقاَم فََك!  َص�3 بُِكمْ َكَما َ;َن رَُسوُل اهللاِ َص8  اُهللا َعلَيِْه وََسل َم يَُص�3

ُ
 أ

َ
ال

َ
أ

بَتَيِْه، وََجاGَ نFََْ إِنَْطيِْه. قَاَل: عُم  
ْ
 ُرك

َ
يِْه َ� َع فَوََضَع َكف 

َ
Nإِنَْطيِْه. قَاَل: عُم  يََديِْه، عُم  َر َFَْن Gَبَتَيِْه، وََجا

ْ
 ُرك

َ
يِْه َ� َع فَوََضَع َكف 

َ
Nإِنَْطيِْه. قَاَل: عُم  يََديِْه، عُم  َر َFَْن Gَبَتَيِْه، وََجا

ْ
 ُرك

َ
يِْه َ� َع فَوََضَع َكف 

َ
Nإِنَْطيِْه. قَاَل: عُم  يََديِْه، عُم  َر َFَْن Gَبَتَيِْه، وََجا

ْ
 ُرك

َ
يِْه َ� َع فَوََضَع َكف 

َ
Nيََديِْه، عُم  َر     PQُ  اْستََقر  Tقَاَم َح PQُ  اْستََقر  Tقَاَم َح PQُ  اْستََقر  Tقَاَم َح PQُ  اْستََقر  Tقَاَم َح

َسهُ 
ْ
يِْه وََجاGَ نFََْ إِبَِطيِْه. عُم  َرَفَع رَأ ءٍ ِمنُْه، عُم  َسَجَد فَوََضَع َكف  ْYَ َُسه
ْ
يِْه وََجاGَ نFََْ إِبَِطيِْه. عُم  َرَفَع رَأ ءٍ ِمنُْه، عُم  َسَجَد فَوََضَع َكف  ْYَ َُسه
ْ
يِْه وََجاGَ نFََْ إِبَِطيِْه. عُم  َرَفَع رَأ ءٍ ِمنُْه، عُم  َسَجَد فَوََضَع َكف  ْYَ َُسه
ْ
يِْه وََجاGَ نFََْ إِبَِطيِْه. عُم  َرَفَع رَأ ءٍ ِمنُْه، عُم  َسَجَد فَوََضَع َكف  ْYَ،،،،     ٍء ْYَ PQُ  اْستََقر  Tٍء َح ْYَ PQُ  اْستََقر  Tٍء َح ْYَ PQُ  اْستََقر  Tٍء َح ْYَ PQُ  اْستََقر  Tَح

َعاٍت َهَكَذا
َ
Nْربََع َر

َ
َعاٍت َهَكَذاِمنُْه، عُم  َص8  أ

َ
Nْربََع َر

َ
َعاٍت َهَكَذاِمنُْه، عُم  َص8  أ

َ
Nْربََع َر

َ
َعاٍت َهَكَذاِمنُْه، عُم  َص8  أ

َ
Nْربََع َر

َ
        ....ِمنُْه، عُم  َص8  أ

ه ما چند نفر روايت مي كند ك 6 برّاد تابعيحضرت سالم  ترجمه:
رفتيم و دربارة افعالِ نماز حضرت رسول  0 نزد حضرت ابومسعود انصاري

از او سوال كرديم. وي فرمود كه آيا به همان شكلي كه  وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  اهللا 
نماز مي خواندند براي شما نماز نخوانم؟  وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  حضرت رسول خدا 

تكبير گفت و رفع ايستاده شد و  0 انصاريحضرت ابومسعود لي). (گفتيم ب
سپس (بعد قرائت) به ركوع رفت و هر دو دست خود را بر روي  كرد، يدين

زانوهاي خود گذاشت و بازوهاي خود را از پهلوي خود دور گرفت. سپس از 
ايستاده شد تا آنكه هر عضو بدن در جاي خود قرار گرفت.  هركوع برخاست

س به سجده رفت و بازوهاي خود را از پهلوي خود دور گرفت. سپس از سپ
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حتي كه هر عضو بدن در جايش قرار گرفت.  خاسته نشستسجده بر
اداء به همين شكل را چهار ركعت نماز  0 انصاريحضرت ابو مسعود 

  ))))١١١١(((( .فرمود
راويان اين حديث شريف، همگان از راويان صحيح بخاري   _�+

وي  احاديث و نِ السائبعطَاء باال مي باشند م شريف لسمشريف و صحيح 
مطابق اصول حديث در موجوديت ولي     ))))٢٢٢٢(((( قرار دارد، »حديث حسن«در درجة 

 »صحيح حديث« يعني اولي صحت يا مؤيد ديگر در درجة يك شاهد يا متابع و
ت شواهد و مؤيدا ؛كتاب حاضرمسطورة سراسر احاديث  و    ))))٣٣٣٣(((( ،گيرد قرار مي

 »حيححديث حسن و ص«پس اين حديث شريف، اين حديث شريف است. 
  مي باشد.
آن افعال  0 انصاريابومسعود در اين حديث شريف حضرت   _�+

را بيان مي كند كه با چشمان خود  وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  نماز حضرت رسول اهللا 
را  وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  ضرت آنح يدينديده بود و در سلسلة اين افعال نماز، رفع 

    عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  نيز ذكر مي نمايد و به صراحت مي گويد كه حضرت رسول خدا 

آنهم در  ،دندكر يدينچهار ركعت نماز فقط يكبار رفع از ابتداء تا انتهاي  وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ 
  و بس. شروع نماز 

يك  ركعت نماز تنهاكه در چهار  شود ته مياز اينجا به وضاحت دانس
آغاز بجز  وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  حضرت رسول اكرم وجود دارد و بس، و  يدينرفع 
هاي ديگر در داخل نماز را متروك و منسوخ گردانيده  يدينرفع همة نماز 

  بودند. 

                                                 
  َحِديُث أَِ* َمْسُعوٍد عُْقبََة بِْن َعْمرٍو اْألَنَْصارِيِّ  ٢٢٣٥٩حدیث  ٣٧/٤٣ مسند احمد:  (١)

ائِِب إسناده حسن من أجل : فی الحاشیة) قال محققوا املسند(   ٢٢٣٥٩حدیث  ٣٧/٤٣ مسند احمد:   )٢( ، وباقي رجال عَطَاِء بِْن السَّ   هو الوضاح بن عبد هللا اليشكري. اإلسناد ثقات رجال الشيخE. أبو عوانة:

  الثانی: الحسن النوع ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:     )٣(
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  �  _جامع المسانيد والسنن حديث+�

�+
 
�_  �  

 6كثير شافعي دمشقي  عالمه ابن اين حديث شريف را  _۱۸۴+
  تخريج نموده است. »جامع املسانید والسنن«در كتاب خود هـ)  774(متوفى 

 َساَساَساَسا
ْ
َ! ادُ قَاَل: َدَخل

ْ
 لِمٌ ال

ْ
َ! ادُ قَاَل: َدَخل

ْ
 لِمٌ ال

ْ
َ! ادُ قَاَل: َدَخل

ْ
 لِمٌ ال

ْ
َ! ادُ قَاَل: َدَخل

ْ
ةِ َفَقاَل:     ُت ُت ُت ُت لِمٌ ال

َ
ال َاهُ َعِن الص 

ْ
�

َ
نَْصارِي� فََسأ

َ ْ
ِ� َمْسُعوٍد األ

َ
 أ

َ
ةِ َفَقاَل: َ�

َ
ال َاهُ َعِن الص 

ْ
�

َ
نَْصارِي� فََسأ

َ ْ
ِ� َمْسُعوٍد األ

َ
 أ

َ
ةِ َفَقاَل: َ�

َ
ال َاهُ َعِن الص 

ْ
�

َ
نَْصارِي� فََسأ

َ ْ
ِ� َمْسُعوٍد األ

َ
 أ

َ
ةِ َفَقاَل: َ�

َ
ال َاهُ َعِن الص 

ْ
�

َ
نَْصارِي� فََسأ

َ ْ
ِ� َمْسُعوٍد األ

َ
 أ

َ
�َ

َص�3 بُِكمْ َكَما
ُ
 أ

َ
ال

َ
َص�3 بُِكمْ َكَماأ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص�3 بُِكمْ َكَماأ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َص�3 بُِكمْ َكَماأ

ُ
 أ

َ
ال

َ
َ َوَرَفَع     أ ؟ قَاَل: َفَقاَم فََك!  َ َوَرَفَع َ;َن رَُسوُل اهللاِ َص8  اُهللا َعلَيِْه وََسل َم يَُص�3 ؟ قَاَل: َفَقاَم فََك!  َ َوَرَفَع َ;َن رَُسوُل اهللاِ َص8  اُهللا َعلَيِْه وََسل َم يَُص�3 ؟ قَاَل: َفَقاَم فََك!  َ َوَرَفَع َ;َن رَُسوُل اهللاِ َص8  اُهللا َعلَيِْه وََسل َم يَُص�3 ؟ قَاَل: َفَقاَم فََك!  َ;َن رَُسوُل اهللاِ َص8  اُهللا َعلَيِْه وََسل َم يَُص�3

بَتَيِْه، وََجاGَ نFََْ إِنَْطيِْه. قَاَل: عُم  قَاَم َحT  اْستََقر  
ْ
 ُرك

َ
يِْه َ� َع فَوََضَع َكف 

َ
Nاْستََقر  يََديِْه، عُم  َر  Tإِنَْطيِْه. قَاَل: عُم  قَاَم َح َFَْن Gَبَتَيِْه، وََجا

ْ
 ُرك

َ
يِْه َ� َع فَوََضَع َكف 

َ
Nاْستََقر  يََديِْه، عُم  َر  Tإِنَْطيِْه. قَاَل: عُم  قَاَم َح َFَْن Gَبَتَيِْه، وََجا

ْ
 ُرك

َ
يِْه َ� َع فَوََضَع َكف 

َ
Nاْستََقر  يََديِْه، عُم  َر  Tإِنَْطيِْه. قَاَل: عُم  قَاَم َح َFَْن Gَبَتَيِْه، وََجا

ْ
 ُرك

َ
يِْه َ� َع فَوََضَع َكف 

َ
Nيََديِْه، عُم  َر PQُ  PQُ  PQُ  PQُ 

ءٍ ِمنُْه، عُم  َسَجدَ  ْYَ َءٍ ِمنُْه، عُم  َسَجد ْYَ َءٍ ِمنُْه، عُم  َسَجد ْYَ َءٍ ِمنُْه، عُم  َسَجد ْYَ     َُسه
ْ
يِْه وََجاGَ نFََْ إِبَِطيِْه. عُم  َرَفَع رَأ َسهُ فَوََضَع َكف 
ْ
يِْه وََجاGَ نFََْ إِبَِطيِْه. عُم  َرَفَع رَأ َسهُ فَوََضَع َكف 
ْ
يِْه وََجاGَ نFََْ إِبَِطيِْه. عُم  َرَفَع رَأ َسهُ فَوََضَع َكف 
ْ
يِْه وََجاGَ نFََْ إِبَِطيِْه. عُم  َرَفَع رَأ ٍء     ،،،،فَوََضَع َكف  ْYَ PQُ  اْستََقر  Tٍء َح ْYَ PQُ  اْستََقر  Tٍء َح ْYَ PQُ  اْستََقر  Tٍء َح ْYَ PQُ  اْستََقر  Tَح

َعاٍت ِمنُْه، عُم  َص ِمنُْه، عُم  َص ِمنُْه، عُم  َص ِمنُْه، عُم  َص 
َ
Nْربََع َر

َ
َعاٍت 8  أ

َ
Nْربََع َر

َ
َعاٍت 8  أ

َ
Nْربََع َر

َ
َعاٍت 8  أ

َ
Nْربََع َر

َ
        ....8  أ

نزد ن روايت مي كند كه م 6 حضرت سالم برّاد تابعي ترجمه:
لِ نماز دربارة افعابا چند نفر ديگر م و رفت 0 حضرت ابومسعود انصاري

ديم. وي فرمود كه آيا به از او سوال نمو وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  حضرت رسول اهللا 
نماز مي خواندند براي  وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  همان شكلي كه حضرت رسول خدا 

ايستاده  0 حضرت ابومسعود انصاري(گفتيم بلي). پس شما نماز نخوانم؟ 
سپس (بعد قرائت) به ركوع رفت و هر  كرد، يدينع تكبير گفت و رفشد و 

دو دست خود را بر روي زانوهاي خود گذاشت و بازوهاي خود را از پهلوي 
خود دور گرفت. سپس از ركوع برخاست ايستاده شد تا آنكه هر عضو بدن 
در جاي خود قرار گرفت. سپس به سجده رفت و بازوهاي خود را از پهلوي 

حتي كه هر عضو بدن در  خاسته نشستس از سجده برخود دور گرفت. سپ
به را چهار ركعت نماز  0 جايش قرار گرفت. حضرت ابو مسعود انصاري

  ))))١١١١(((( .دخوانهمين شكل 
  به 0 انصاريابومسعود حضرت نيز در اين حديث شريف   _�+

                                                 
نَن الهادي ألقوم َسنَن البن کثیر:  (١)    ١٢٩٦٤حدیث  ١٠/٢٢٩ جامع املسانيد والسُّ
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در سراسر  وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ وََسل مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص8  َص8  َص8  َص8  مي گويد كه حضرت رسول خدا تمام صراحت 
  و بس. ند مي كرد يدينار ركعت نماز فقط يكبار آنهم در شروع نماز رفع چه

دانسته مي شود كه در چهار ركعت نماز، حضرت  وحاينجا به وض از
مي كردند و  يديندر آغاز نماز رفع  تنهارسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم 

   اشت.ديگري در سراسر اين چهار ركعت نماز وجود ند يدينبس، و رفع 
راويان اين حديث شريف، همگان از راويان صحيح بخاري   _�+

و احاديث وي  نِ السائبعطَاء باال مي باشند م شريف لسمشريف و صحيح 
مطابق اصول حديث در موجوديت ولي     ))))١١١١(((( قرار دارد، »حديث حسن«در درجة 

 »صحيح ديثح« يعني اولي صحت يا مؤيد ديگر در درجة يك شاهد يا متابع و
شواهد و مؤيدات  ؛كتاب حاضرمسطورة سراسر احاديث  و    ))))٢٢٢٢(((( ،گيرد قرار مي

 »حيححديث حسن و ص«پس اين حديث شريف، اين حديث شريف است. 
  مي باشد.

  

                                                 
ائِِب إسناده حسن من أجل : فی الحاشیة) قال محققوا املسند(   ٢٢٣٥٩حدیث  ٣٧/٤٣ مسند احمد:   )١( ، وباقي رجال عَطَاِء بِْن السَّ   لوضاح بن عبد هللا اليشكري.هو ا اإلسناد ثقات رجال الشيخE. أبو عوانة:

  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:     )٢(
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(متوفى  6 عدي ابن امام بزرگمحدث را  شريف حديث اين  _185+

  روايت كرده است. )ق هـ 365
نََس نَْن َمالٍِك َفُقوُل: 

َ
نََس نَْن َمالٍِك َفُقوُل: كث$ بن َعبد اهللا أبو َهاِشٍم، قَاَل: َسِمْعُت أ
َ
نََس نَْن َمالٍِك َفُقوُل: كث$ بن َعبد اهللا أبو َهاِشٍم، قَاَل: َسِمْعُت أ
َ
نََس نَْن َمالٍِك َفُقوُل: كث$ بن َعبد اهللا أبو َهاِشٍم، قَاَل: َسِمْعُت أ
َ
قَال ِ+ ا*(ِ)' قَال ِ+ ا*(ِ)' قَال ِ+ ا*(ِ)' قَال ِ+ ا*(ِ)' كث$ بن َعبد اهللا أبو َهاِشٍم، قَاَل: َسِمْعُت أ

ْ -( اهللاُ -( اهللاُ -( اهللاُ -( اهللاُ َص َص َص َص  ./
َ
ِقبْلََة وَاْرَفْع يََديَْك َو0

ْ
الةِ فَاْستَْقبِِل ال  الص(

َ
ْمَت إِ? ْ  َعلَيِه وَسل(َم يَا نCَُ( إِذَا يََقد( ./

َ
ِقبْلََة وَاْرَفْع يََديَْك َو0

ْ
الةِ فَاْستَْقبِِل ال  الص(

َ
ْمَت إِ? ْ  َعلَيِه وَسل(َم يَا نCَُ( إِذَا يََقد( ./

َ
ِقبْلََة وَاْرَفْع يََديَْك َو0

ْ
الةِ فَاْستَْقبِِل ال  الص(

َ
ْمَت إِ? ْ  َعلَيِه وَسل(َم يَا نCَُ( إِذَا يََقد( ./

َ
ِقبْلََة وَاْرَفْع يََديَْك َو0

ْ
الةِ فَاْستَْقبِِل ال  الص(

َ
ْمَت إِ?  َعلَيِه وَسل(َم يَا نCَُ( إِذَا يََقد(

َصابِِعَك وََسب.ْح فَإِذَا 
َ
ْق نHََْ أ بَتَيَْك َوفَر.

ْ
 ُرك

َ
Lَ يَْك ْعَت فَِضْع َكف(

َ
 َما بََدا لََك فَإِذَا َر0

ْ
َصابِِعَك وََسب.ْح فَإِذَا وَاقَْرأ

َ
ْق نHََْ أ بَتَيَْك َوفَر.

ْ
 ُرك

َ
Lَ يَْك ْعَت فَِضْع َكف(

َ
 َما بََدا لََك فَإِذَا َر0

ْ
َصابِِعَك وََسب.ْح فَإِذَا وَاقَْرأ

َ
ْق نHََْ أ بَتَيَْك َوفَر.

ْ
 ُرك

َ
Lَ يَْك ْعَت فَِضْع َكف(

َ
 َما بََدا لََك فَإِذَا َر0

ْ
َصابِِعَك وََسب.ْح فَإِذَا وَاقَْرأ

َ
ْق نHََْ أ بَتَيَْك َوفَر.

ْ
 ُرك

َ
Lَ يَْك ْعَت فَِضْع َكف(

َ
 َما بََدا لََك فَإِذَا َر0

ْ
وَاقَْرأ

ْمِكْن َجبَْهتََك رَ رَ رَ رَ 
َ
بََك َحY( َفَقَع Xُ' ُعْضٍو َمWَنَُه، َوUذا َسَجْدَت فَأ

ْ
قِْم ُصل

َ
َسَك فَأ

ْ
ْمِكْن َجبَْهتََك َفعَْت رَأ

َ
بََك َحY( َفَقَع Xُ' ُعْضٍو َمWَنَُه، َوUذا َسَجْدَت فَأ

ْ
قِْم ُصل

َ
َسَك فَأ

ْ
ْمِكْن َجبَْهتََك َفعَْت رَأ

َ
بََك َحY( َفَقَع Xُ' ُعْضٍو َمWَنَُه، َوUذا َسَجْدَت فَأ

ْ
قِْم ُصل

َ
َسَك فَأ

ْ
ْمِكْن َجبَْهتََك َفعَْت رَأ

َ
بََك َحY( َفَقَع Xُ' ُعْضٍو َمWَنَُه، َوUذا َسَجْدَت فَأ

ْ
قِْم ُصل

َ
َسَك فَأ

ْ
َفعَْت رَأ

َتَِك 
ْ

[
َ
َْت أ

َ
َسَك فَإِذَا َقَعْدَت فَِضْع َقْقبَيَْك \

ْ
قِمْ رَأ

َ
َسَك فَأ

ْ
رِْض وََسب.ْح، َوUذا َرَفعَْت رَأ

َ
َتَِك ِمَن األ

ْ
[

َ
َْت أ

َ
َسَك فَإِذَا َقَعْدَت فَِضْع َقْقبَيَْك \

ْ
قِمْ رَأ

َ
َسَك فَأ

ْ
رِْض وََسب.ْح، َوUذا َرَفعَْت رَأ

َ
َتَِك ِمَن األ

ْ
[

َ
َْت أ

َ
َسَك فَإِذَا َقَعْدَت فَِضْع َقْقبَيَْك \

ْ
قِمْ رَأ

َ
َسَك فَأ

ْ
رِْض وََسب.ْح، َوUذا َرَفعَْت رَأ

َ
َتَِك ِمَن األ

ْ
[

َ
َْت أ

َ
َسَك فَإِذَا َقَعْدَت فَِضْع َقْقبَيَْك \

ْ
قِمْ رَأ

َ
َسَك فَأ

ْ
رِْض وََسب.ْح، َوUذا َرَفعَْت رَأ

َ
ِمَن األ

بََك فَإِغ(هَ 
ْ
قِمْ ُصل

َ
بََك فَإِغ(هَ َوأ

ْ
قِمْ ُصل

َ
بََك فَإِغ(هَ َوأ

ْ
قِمْ ُصل

َ
بََك فَإِغ(هَ َوأ

ْ
قِمْ ُصل

َ
َن(ِة.َوأ

ْ
dا eِ fَِفُهَو َم .Cَوَمْن ُهَو ِم .Cفَإِن(ُه ِم gِ)وَمِن اي(بََع ُسن ،gِ)َن(ِة.ا ِمْن ُسن
ْ
dا eِ fَِفُهَو َم .Cَوَمْن ُهَو ِم .Cفَإِن(ُه ِم gِ)وَمِن اي(بََع ُسن ،gِ)َن(ِة.ا ِمْن ُسن
ْ
dا eِ fَِفُهَو َم .Cَوَمْن ُهَو ِم .Cفَإِن(ُه ِم gِ)وَمِن اي(بََع ُسن ،gِ)َن(ِة.ا ِمْن ُسن
ْ
dا eِ fَِفُهَو َم .Cَوَمْن ُهَو ِم .Cفَإِن(ُه ِم gِ)وَمِن اي(بََع ُسن ،gِ)ا ِمْن ُسن        

كه از حضرت انس بن روايت مي كند  6 تابعيابوهاشم  ترجمه:

نيدم كه مي گفت: ش وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-(     خادم حضرت رسول اهللا 0 مالك

هنگامي  !به من فرمودند كه اي فرزند وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-(  اهللاحضرت رسول 

كن و  يدينشدي، رو به جانب قبله ايستاده شو، و رفع  ايستادهكه براي نماز 

و از هرجاي قرآن كه مي خواهي قرائت كن، و چون مي  ،بگو اهللا اكبر

ذار و بگخود  خواستي به ركوع بروي، كف دستهاي خود را بر روي زانوهاي

در بين انگشتان دستت فاصله بگذار، و سبحان ربي العظيم بگو. و چون سر 

 ،عضو در جايش قرار گيرد از ركوع بلند مي كردي، راست ايستاده شو تا هر



 

+229_ 

پيشاني ات را بر روي زمين قرار بده و  كه براي سجود رفتي، و هنگامي

بنشين. و تي، راست داشربي االعلي بگو. و چون سر از سجود بر سبحان

 سرين قرار بده و كمر راقعده نمودي، پاشنة پاهايت را در زير  زماني كه

   .راست بگير

ت من است، و هركسي از بدان كه) اين طريقة نماز سنّاي فرزند، و (

و در بهشت كسي از من باشد، ا ت من پيروي كند، او از من است و هرسنّ

  )١( .به همراه من خواهد بود

يْهِ  اهللاُ  َص�� هللا حضرت رسول ا  _�+
َ
مَ  وَآِ�ِ  عَل

�
در اين حديث شريف  وََسل

يْهِ  اهللاُ  َص�� سنت مبارك آنحضرت طريقة طريقة نمازي را تعليم داده اند كه 
َ
 عَل

مَ  وَآِ�ِ 
�
هركسي را كه به اين طريقة مسنون نماز بخواند مژده  آنگاهاست، و  وََسل

يْهِ  اهللاُ  َص�� سول اكرم حضرت راز پيروان كامل داده اند كه او 
َ
مَ  وَآِ�ِ  عَل

�
است  وََسل

يْهِ  اهللاُ  َص�� آنحضرت  به همراهو 
َ
مَ  وَآِ�ِ  عَل

�
  در بهشت خواهد بود.  وََسل

  بر اين مژده گر جان فشانند رواست

 احت تمامصربه در اين حديث شريف چنانكه مشاهده مي كنيد و 

آنهم در آغاز نماز  ،وجود دارد يديندر طول نماز فقط يك رفع وارد است كه 

اين نماز حضرت هيچ جاي ديگر در داخل در  ديگر يدينهيچ رفع و  ،و بس

يْهِ  اهللاُ  َص�� رسول اهللا 
َ
مَ  وَآِ�ِ  عَل

�
رفتن به ركوع و وقت ر دو  ،وجود ندارد وََسل

  بس. وجود دارد و  تنها گفتن اهللا اكبربرخاستن از ركوع 

 مسنون نماز ميي كه مطابق اين طريقة كسانآن خوشا به حال 

للعالمين و محبوب  حمةسيد المرسلين و ر و مژدة همراهي و معيت خوانند

  رب العالمين را مي يابند. 

  حديث«سند اين حديث شريف در درجة ثاني صحت يعني   _�+

                                                 
از   ٣٩٩و  ٣٩٨|  حدیث و اهل حـدیث: كث� بْن َعبد هللا الناجي األبيل   ٧/٢٠٢الکامل البن عدی:   (١) ـ،  ١٤٢٨انوار خورشید، نارش: جمعیة اهل سنت الهور، چاپ بیستم، سال    م ٢٠٠٦ه
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يا  و مطابق اصول حديث در موجوديت يك شاهد يا متابع و بوده »حسن

 و))))١١١١(((( ،گيرد قرار مي »صحيححديث «يگر در درجة اولي صحت يعني مؤيد د

متابعات و مؤيدات اين حديث  ،شواهد ؛كتاب حاضرمسطورة سراسر احاديث 

  مي باشد. »حيححديث حسن و ص«پس اين حديث شريف، شريف است. 

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،ين حديث شريفا  _�+

  
  �  _یطِْندارُق لَلِعکتاب اْلحدیث +�

�+
 
�_  �  

 385(متوفى  6 شافعيمام دارقُطْني شريف را ا حديث اين  _186+

   روايت كرده است. »ُسنَن الدارقُطنی«) در ق هـ
نٍَس ، قَاَل:         

َ
ْحَوِل ، َقْن أ

َ ْ
نٍَس ، قَاَل: َقْن kَِصٍم األ

َ
ْحَوِل ، َقْن أ

َ ْ
نٍَس ، قَاَل: َقْن kَِصٍم األ

َ
ْحَوِل ، َقْن أ

َ ْ
نٍَس ، قَاَل: َقْن kَِصٍم األ

َ
ْحَوِل ، َقْن أ

َ ْ
يُْت رَُسوَل اهللاِ ««««َقْن kَِصٍم األ

َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
يُْت رَُسوَل اهللاِ رَأ
َ
 َص-( اُهللا َعلَيِْه وََسل(َم  َص-( اُهللا َعلَيِْه وََسل(َم  َص-( اُهللا َعلَيِْه وََسل(َم  َص-( اُهللا َعلَيِْه وََسل(َم رَأ

َ َحY( َحاذَى بِإِنْهَ  َ َحY( َحاذَى بِإِنْهَ َك/( َ َحY( َحاذَى بِإِنْهَ َك/( َ َحY( َحاذَى بِإِنْهَ َك/( َع َحY( اْستََقر( Xُ' َمْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعِه ، عُم( َرَفَع َك/(
َ
ذُغَيِْه، عُم( َر0

ُ
َع َحY( اْستََقر( Xُ' َمْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعِه ، عُم( َرَفَع اَميْهِ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم( َر0

ُ
َع َحY( اْستََقر( Xُ' َمْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعِه ، عُم( َرَفَع اَميْهِ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم( َر0

ُ
َع َحY( اْستََقر( Xُ' َمْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعِه ، عُم( َرَفَع اَميْهِ أ

َ
ذُغَيِْه، عُم( َر0

ُ
اَميْهِ أ

َسُه َحY( اْستََقر( Xُ' مَ 
ْ
َسُه َحY( اْستََقر( Xُ' مَ رَأ
ْ
َسُه َحY( اْستََقر( Xُ' مَ رَأ
ْ
َسُه َحY( اْستََقر( Xُ' مَ رَأ
ْ
        ». ». ». ». ْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعهِ ْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعهِ ْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعهِ ْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعهِ رَأ

كه حضرت انس بن كند  روايت مي 6 تابعي حولأعاصم  ترجمه:

حضرت من : فرمود مي وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-(     خادم حضرت رسول اهللا 0 مالك

ته شصت (در آغاز نماز) اهللا اكبر گفرا ديدم كه  وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-(  اهللارسول 

سپس نمودند و بلند  يدينرفع در برابر با گوش هاي مبارك هاي مبارك را 

همة اعضاي بدن  در حالت ركوعو  (بعد فراغت از قرائت) به ركوع رفتند،

 در قيامو  برخاسته ايستادندسپس از ركوع بر جايش قرار گرفت، ايشان 

  ))))٢٢٢٢(((( بدن ايشان بر جايش قرار گرفت. مهره هايهمة 

 مي گرداند كهواضح به صراحت تمام  ين حديث شريفا  _�+

دين تنها در وقت تكبير اولي نماز رفع ي وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-( حضرت رسول اهللا 
                                                 

  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:     )١(

َالِة، بَاُب ذِكِْر الرُّكُوعِ وَا ١٣٠٨حدیث  ٢/١٥٠سنن الدارقطنی:    )٢( ُجوِد َوَما يُْجزِي فِيِهYَ كِتَاُب الصَّ   لسُّ
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و  ركوعوقت در مي كردند و سپس در هيچ جاي ديگر در داخل نماز، چه 

مي  يدين، زيرا اگر رفع دندكرنمي  يدينرفع  برخاستن از ركوعچه در وقت 

 وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-(     خادم حضرت رسول اهللا 0 حضرت انس بن مالككردند، 

يدين  صريحاً يادآوري كرده است، آن رفعچنانكه رفع يدين در تكبير اولي را 

نيز حتماً يادآوري مي كرد. و چون رفع يدين هاي را هاي ديگر داخل نماز 

وقت ركوع و وقت برخاستن از ركوع و غيره متروك و منسوخ شده بود و 

حضرت انس آنها را ترك كرده بودند و  وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-( حضرت رسول اهللا 

  آنها را نمي ديد، لذا آنها را يادآوري هم نكرد. 0 مالكبن 
        

  �  _اْلکُْبَری الس�َننحدیث +�

�+
 
�_  �  

 458(متوفى  6 ي شافعيقهيامام برا  حديث شريف اين  _۱۸۷+

نَن الكربی« كتاب خود درهـ)    روايت كرده است. »السُّ
يُْت رَُسوَل اِهللا َص-( اهللاُ 

َ
نٍَس قَاَل: َرأ

َ
يُْت رَُسوَل اِهللا َص-( اهللاُ َقْن أ

َ
نٍَس قَاَل: َرأ

َ
يُْت رَُسوَل اِهللا َص-( اهللاُ َقْن أ

َ
نٍَس قَاَل: َرأ

َ
يُْت رَُسوَل اِهللا َص-( اهللاُ َقْن أ

َ
نٍَس قَاَل: َرأ

َ
َ فََحاذَى بِإِنَْهاَميِْه     َقْن أ َم َك/(

)
َ فََحاذَى بِإِنَْهاَميِْه َعلَيِْه وََسل َم َك/(
)
َ فََحاذَى بِإِنَْهاَميِْه َعلَيِْه وََسل َم َك/(
)
َ فََحاذَى بِإِنَْهاَميِْه َعلَيِْه وََسل َم َك/(
)
َعلَيِْه وََسل

َسُه َحY( اْستََقر( Xُ' مَ 
ْ
َع َحY( اْستََقر( Xُ' َمْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعِه، َوَرَفَع َرأ

َ
ُذغَيِْه، عُم( َر0

ُ
َسُه َحY( اْستََقر( Xُ' مَ أ

ْ
َع َحY( اْستََقر( Xُ' َمْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعِه، َوَرَفَع َرأ

َ
ُذغَيِْه، عُم( َر0

ُ
َسُه َحY( اْستََقر( Xُ' مَ أ

ْ
َع َحY( اْستََقر( Xُ' َمْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعِه، َوَرَفَع َرأ

َ
ُذغَيِْه، عُم( َر0

ُ
َسُه َحY( اْستََقر( Xُ' مَ أ

ْ
َع َحY( اْستََقر( Xُ' َمْفِصٍل ِمنُْه eِ َموِْضِعِه، َوَرَفَع َرأ

َ
ُذغَيِْه، عُم( َر0

ُ
ْفِصٍل ْفِصٍل ْفِصٍل ْفِصٍل أ

        ....ِمنُْه eِ َموِْضِعهِ ِمنُْه eِ َموِْضِعهِ ِمنُْه eِ َموِْضِعهِ ِمنُْه eِ َموِْضِعهِ 

    -( -( -( -( َص َص َص َص     خادم حضرت رسول اهللا 0 حضرت انس بن مالك ترجمه:

را ديدم كه  وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-(  اهللاحضرت رسول من : دايفرم مي وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ 

برابر با گوشهاي مبارك ته شصت هاي مبارك را (در آغاز نماز) اهللا اكبر گف

در و  (بعد فراغت از قرائت) به ركوع رفتند،سپس نمودند و بلند  يدينرفع در 

مة اعضاي بدن ايشان بر جايش قرار گرفت، سپس از ركوع حالت ركوع ه

 ي بدن ايشان بر جايش قرارمهره هادر قيام همة و برخاسته ايستادند 

        ))))١١١١(((( گرفت.

                                                 
  ٢٦٣٢حدیث  ٢/١٤٣السنن الکربی للبیهقی:    )١(
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مي گرداند كه واضح به صراحت تمام نيز  ين حديث شريفا  _�+

يدين  تنها در وقت تكبير اولي نماز رفع وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-( حضرت رسول اهللا 

و  ركوعوقت در مي كردند و سپس در هيچ جاي ديگر در داخل نماز، چه 

مي  يدين، زيرا اگر رفع دندكرنمي  يدينرفع  برخاستن از ركوعچه در وقت 

 وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-(     خادم حضرت رسول اهللا 0 حضرت انس بن مالككردند، 

يدين  ا صريحاً يادآوري كرده است، آن رفعچنانكه رفع يدين در تكبير اولي ر

نيز حتماً يادآوري مي كرد. و چون رفع يدين هاي را هاي ديگر داخل نماز 

وقت ركوع و وقت برخاستن از ركوع و غيره متروك و منسوخ شده بود و 

حضرت انس آنها را ترك كرده بودند و  وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ وََسل(مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص-( َص-( َص-( َص-( حضرت رسول اهللا 

  آنها را نمي ديد، لذا آنها را يادآوري هم نكرد. 0 ن مالكب

حديث «حديث شريف در درجة ثاني صحت يعني دو سند اين   _�+

يا  و مطابق اصول حديث در موجوديت يك شاهد يا متابع و ،قرار دارد »حسن

 و))))١١١١(((( ،گيرد قرار مي »صحيححديث «مؤيد ديگر در درجة اولي صحت يعني 

متابعات و مؤيدات اين حديث  ،شواهد ؛كتاب حاضرمسطورة سراسر احاديث 

  است. »حيححديث حسن و ص«پس اين دو حديث شريف، شريف است. 

  د.نمي باش »حديث حسن و صحيح« ،حديث شريفدو ين ا  _�+

  

                                                 
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:     )١(



 

  

            0ز���ز���ز���ز������ت �� ا
 	� ���ت �� ا
 	� ���ت �� ا
 	� ���ت �� ا
 	�     ا��د��ا��د��ا��د��ا��د��
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            _    ��0 ا� �� ز���� ا� �� ز���� ا� �� ز���� ا� �� ز��ا�
د�� ���ت � ا�
د�� ���ت � ا�
د�� ���ت � ا�
د�� ���ت �  +

�+
 
�_  �  

  
  �  _َمعُ الزوائدَمْج حدیث+�

�+
 
�_  �  

 807(متوفى  6 شافعي ميثَيه المهعرا  شريف حديث اين  _۱۸۸+
ـ)   تخريج نموده است. »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«كتاب معروف خود  در ه

 ْ�َ �ِ
َ
ِد بِْن أ ِ� َ�ْ َوَقْن ُ�َم�
َ
ِد بِْن أ ِ� َ�ْ َوَقْن ُ�َم�
َ
ِد بِْن أ ِ� َ�ْ َوَقْن ُ�َم�
َ
ِد بِْن أ  َوَقْن ُ�َم�

َ
 َ� قَاَل: رَأ
َ
 َ� قَاَل: رَأ
َ
 َ� قَاَل: رَأ
َ
 رَافًِعا يََديِْه يُْت َقبَْد اهللاِ يُْت َقبَْد اهللاِ يُْت َقبَْد اهللاِ يُْت َقبَْد اهللاِ َ� قَاَل: رَأ

ً
ى رَُجال

َ
بَْ$ِ، َورَأ  رَافًِعا يََديِْه  نَْن الز&

ً
ى رَُجال

َ
بَْ$ِ، َورَأ  رَافًِعا يََديِْه  نَْن الز&

ً
ى رَُجال

َ
بَْ$ِ، َورَأ  رَافًِعا يََديِْه  نَْن الز&

ً
ى رَُجال

َ
بَْ$ِ، َورَأ  نَْن الز&

 ِمنْ 
َ
تِِه، فَلَم�ا فََرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
ْن َفْفُرغ

َ
 ِمنْ يَْدُعو َقبَْل أ

َ
تِِه، فَلَم�ا فََرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
ْن َفْفُرغ

َ
 ِمنْ يَْدُعو َقبَْل أ

َ
تِِه، فَلَم�ا فََرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
ْن َفْفُرغ

َ
 ِمنْ يَْدُعو َقبَْل أ

َ
تِِه، فَلَم�ا فََرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
ْن َفْفُرغ

َ
مَ     إِن� رَُسوَل اهللاِ َص:� اهللاُ إِن� رَُسوَل اهللاِ َص:� اهللاُ إِن� رَُسوَل اهللاِ َص:� اهللاُ إِن� رَُسوَل اهللاِ َص:� اهللاُ ««««َها قَاَل: َها قَاَل: َها قَاَل: َها قَاَل: يَْدُعو َقبَْل أ

�
مَ َعلَيْهِ وََسل
�
مَ َعلَيْهِ وََسل
�
مَ َعلَيْهِ وََسل
�
َعلَيْهِ وََسل

تِ 
َ

 ِمْن َصال
َ
تِ لَْم يَُكْن يَْرَفُع يََديِْه َح?� َفْفُرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
تِ لَْم يَُكْن يَْرَفُع يََديِْه َح?� َفْفُرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
تِ لَْم يَُكْن يَْرَفُع يََديِْه َح?� َفْفُرغ

َ
 ِمْن َصال

َ
        ».».».».هِ هِ هِ هِ لَْم يَُكْن يَْرَفُع يََديِْه َح?� َفْفُرغ

حضرت عبد روايت مي كند كه  6 يحيي محمد بن ابو ترجمه:
دعا رفع (آخر نماز) در وقت شخصي را مشاهده كرد كه در  5اهللا بن زبير

. هنگامي كه آن مرد نماز را به پايان رسانيد، حضرت عبد اهللا مي كرد يدين
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص:� َص:� َص:� َص:� رسول اهللا حضرت به او گفت كه جناب  5بن زبير

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
در  وََسل

    يدين نمي كردند.رفع  ندمي شدنهنگامي كه از نماز فارغ تا داخل نماز 
))))١١١١((((

       
ُ ثَِقاٌت.به دنبالة حديث مي نويسد:  6 ميثَيالمه هع   _�+

ُ
Jثَِقاٌت.َورَِجا ُ
ُ

Jثَِقاٌت.َورَِجا ُ
ُ

Jثَِقاٌت.َورَِجا ُ
ُ

Jَورَِجا    

       ))))٢٢٢٢((((    .دنثقه مي باش ،اين حديثتمام راويان 
  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+
  در در وقت ركوع و يدينوقت دعا مانند رفع  در يدينرفع   _�+

                                                 
عَاءِ  ١٧٣٤٥حدیث  ١٠/١٦٩ مجمع الزوائد للهیثمی:  (١)   ...كِتَاُب اْألَدِْعيَِة، بَاُب َما َجاءَ ِيف اْإلَِشارَِة ِيف الدُّ

عَاِء  ١٧٣٤٥حدیث  ١٠/١٦٩ مجمع الزوائد للهیثمی:  )٢(   ...كِتَاُب اْألَدِْعيَِة، بَاُب َما َجاءَ ِيف اْإلَِشارَِة ِيف الدُّ
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 زبيرحضرت عبد اهللا بن و برخاستن از ركوع در داخل نماز قرار دارد  وقت
را داخل نماز  يدينِمسئلة رفع شكل اصولي ، در اين حديث شريف 5

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص:� َص:� َص:� َص:� بيان مي كند و مي فرمايد كه حضرت رسول اهللا 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
در داخل  وََسل

   نمي نمودند. يدينماز رفع ن

د كه جناب وشمي از روي اين حديث صحيح نيز دانسته    _�+
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص:� َص:� َص:� َص:� رسول اهللا حضرت 

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
اگر دند. كريدين نمي در داخل نماز رفع  وََسل

آن  5در وقت ركوع وجود مي داشت، حضرت عبد اهللا بن زبير يدينرفع 
  . مستثني مي ساخترا 

 5حضرت عبد اهللا بن زبيراوالدة  حتيبايد دانست كه و    _�+

مي كردند، ن يديندر داخل نماز رفع بجز آغاز نماز در هيچ جاي ديگر نيز 
 5حضرت عبد اهللا بن زبيرفرزند  6 عباد حضرت در احاديثچنانكه 

   .خواهد گذشت
 صراحت به 6 ادبحضرت ع كساني چون پسرش از اوالدة ويبلكه 

مي  5زبيرحضرت عبد اهللا بن  مپدر بزرگوارمي كند كه روايت تمام 
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص:� َص:� َص:� َص:� كه جناب حضرت رسول اهللا  فرمود

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
در ابتداي نماز رفع  تنها وََسل

نماز رفع هيچ جاي ديگر در داخل يدين مي كردند و بعد از آن ديگر در 
))))١١١١((((يدين نمي نمودند. 

        

آينده نيز چنانكه در احاديث  5زبير و خود حضرت عبد اهللا بن
در داخل نماز منع مي كرد و مي  يدينمردم را از رفع شخصاً  خواهد آمد

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص:� َص:� َص:� َص:� فرمود كه حضرت رسول اهللا 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
در ابتداي اسالم اينكار را مي  وََسل

  ))))٢٢٢٢((((. ولي بعداً آن را ترك نمودند ،كردند

                                                 
  ال ترفع اليََديْن فی تکبیر الرکوع ٢/٥٢٠ ری:التجرید للقدو   )١(

وَىل کتاب الصالة، باُب رَفْعِ اليََديِْن ِيف التَّكِْبـLَِة األ  ٥/٢٧٣ عمدة القاری رشح صحیح البخاری للعینی:  )٢(
  َمَع االفْتِتَاحِ َسوَاءً 
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  �  _جامع المسانید والسنن حدیث+�

�+
 
�_  �  

 6عالمه ابن كثير شافعي دمشقي  اين حديث شريف را  _۱۸۹+
  تخريج نموده است. »جامع املسانید والسنن«در كتاب خود هـ)  774(متوفى 

 ِمْن     إِن� رَُسوَل اهللاِ َص:� اهللاُ إِن� رَُسوَل اهللاِ َص:� اهللاُ إِن� رَُسوَل اهللاِ َص:� اهللاُ إِن� رَُسوَل اهللاِ َص:� اهللاُ ««««
َ
َم لَْم يَُكْن يَْرفَُع يََديِْه َح?� فَْفُرغ

�
 ِمْن عَلَيِْه وََسل

َ
َم لَْم يَُكْن يَْرفَُع يََديِْه َح?� فَْفُرغ

�
 ِمْن عَلَيِْه وََسل

َ
َم لَْم يَُكْن يَْرفَُع يََديِْه َح?� فَْفُرغ

�
 ِمْن عَلَيِْه وََسل

َ
َم لَْم يَُكْن يَْرفَُع يََديِْه َح?� فَْفُرغ

�
عَلَيِْه وََسل

تِهِ 
َ

تِهِ َصال
َ

تِهِ َصال
َ

تِهِ َصال
َ

        ».».».».َصال

حضرت كه روايت است  5عبد اهللا بن زبير حضرتاز  ترجمه:
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص:� َص:� َص:� َص:� رسول اهللا 

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مي نهنگامي كه از نماز فارغ تا در داخل نماز  وََسل

    يدين نمي كردند.رفع  ندشد
))))١١١١((((

            

ُ     مي نويسد: 6عصر عالمه انورشاه كشميري الامام    _�+
ُ

Jرَِجا ُ
ُ

Jرَِجا ُ
ُ

Jرَِجا ُ
ُ

Jرَِجا

       ))))٢٢٢٢((((    .اند همگي ثقات ،راويان اين حديث ثَِقاٌت.ثَِقاٌت.ثَِقاٌت.ثَِقاٌت.
ُ ثَِقاٌت.مي نويسند: نيز  جامع المسانيدققين و مح  _�+

ُ
Jثَِقاٌت.رَِجا ُ
ُ

Jثَِقاٌت.رَِجا ُ
ُ

Jثَِقاٌت.رَِجا ُ
ُ

Jراويان  رَِجا
       ))))٣٣٣٣((((    .مي باشند همگي ثقات شريف اين حديث
  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  
  �  _َجم الکبیرالُمْع حدیث+�

�+
 
�_  �  

القاسم  بواحمد اامام محدث سليمان بن را شريف  حديث اين  _۱۹۰+
وايت نموده ر »املُْعَجم الکبیر«كتاب خود ) در هـ360(متوفى  6 طبراني
  است.

                                                 
  يَى األَْسلَمّى عَنْهُ محّمُد بُْن أYَِ يَحْ  ٦٣٩٦حدیث  ٥/٢٢٨ جامع املسانید والسنن البن کثیر:  )١(

  یََدیْننیل الفرقدین فی مسئلۀ رفع ال ١٤٤/ ١ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )٢(

  محّمُد بُْن أYَِ يَْحيَى األَْسلَمّى عَنُْه (حاشیه) ٦٣٩٦حدیث  ٥/٢٢٨ جامع املسانید والسنن البن کثیر:  )٣(
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ِ�  نْنُ  ُ�َم�دُ 
َ
يُْت : قَاَل  َ�َْ�، أ

َ
بَْ$ِ  نْنَ  اهللاِ  َقبْدَ  رَأ ى الز&

َ
  َورَأ

ً
ـا رَُجـال  يََديْـهِ  رَافًِع

نْ  َقبَْل  بَِدَعوَاٍت 
َ
  أ

َ
تِِه، ِمنْ  َفْفُرغ

َ
  فَلَم�ا َصال

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص8�  اهللاِ  رَُسوَل  إِن� «: اَل قَ  ِمنَْها، فََرغ

مَ 
�
  َح=�  يََديْهِ  يَْرَفعْ  يَُكنْ  لَمْ  وََسل

َ
تِهِ  ِمنْ  َفْفُرغ

َ
  .»َصال

 حضرت عبدروايت مي كند كه  6 يحيي محمد بن ابو ترجمه:

دعا رفع (آخر نماز) در وقت شخصي را مشاهده كرد كه در  5اهللا بن زبير
گامي كه آن مرد نماز را به پايان رسانيد، حضرت عبد اهللا . هنمي كرد يدين

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� رسول اهللا حضرت به او گفت كه  5بن زبير
�
هنگامي تا  وََسل

    )١( يدين نمي كردند.رفع در داخل نماز  ندمي شدنكه از نماز فارغ 

ُ  مي نويسد: 6عصر عالمه انورشاه كشميري الامام    _�+
ُ

Gرَِجا 

    )٢( .مي باشند همگي ثقات ،راويان اين حديث ثَِقاٌت.

ُ ثَِقاٌت.مي نويسند: نيز راني بم كبير طَعجققين مو مح  _�+
ُ

Gرَِجا 
    )٢( .مي باشند همگي ثقات شريف راويان اين حديث

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  
  �  _تارة للمقدسیالُمْخ حدیث+�

�+ �_  �  

 اهللا عبد بوا الدين ضياءمحدث  امامرا شريف  حديث اين  _۱۹۱+

األحاديث «در  )ق هـ 643 متوفى( 6 حنبلي مقدسي الواحد عبد بن محمد
املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة م* ( يخرجه البخاري ومسلم يف 

و امام  6 كه شامل آن احاديثي است كه حضرت امام بخاري »صحيحيه*
  صحيح بخاري شريف و صحيح مسلم شريفدر دو كتاب  6 مسلم

                                                 
  حیی االسلمی عن ابن الزبیرمحمد بن ی ٣٢٤حدیث  ١٣/١٢٩ املعجم الکبیر للطربانی:  (١)
  یََدیْننیل الفرقدین فی مسئلۀ رفع ال ١٤٤/ ١ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )٢(
  محمد بن یحیی االسلمی عن ابن الزبیر (حاشیه) ١٤٩٠٧حدیث  ١٤/٢٦٦ املعجم الکبیر للطربانی:  )٣(
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  وايت نموده است.تخريج نكرده اند ر

IََاHِ&  ُسلَيَْمانُ  أبنا َوبِهِ  ََسِن  نْنُ  ُسلَيَْمانُ  عَنَا الط�
ْ
Nارُ  ا َعط�

ْ
بُو عَنَا ال

َ
 اSحدري Pَِمل أ

َفْضُل  عَنَا
ْ
ِ�  نْنُ  ُ�َم�دُ  عَنَا ُسلَيْمَانَ  نْنُ  ال

َ
يُْت  قَاَل  َ� َ�ْ  أ

َ
بَْ$ِ  نْنَ  اهللاِ  َقبْدَ  رَأ ى الز&

َ
 رَُجالً  َورَأ

نْ  َقبَْل  يََديْهِ  رَافًِعا
َ
  أ

َ
  فَلَم�ا َصالتِهِ  ِمنْ  َفْفُرغ

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص8�  اهللاُ  رَُسوَل  إِن�  قَاَل  ِمنَْها فََرغ

مَ 
�
  َح=�  يََديْهِ  يَْرَفعُ  يَُكنْ  لَمْ  وََسل

َ
  ِمنْ  َفْفُرغ

َ
  ته.صال

حضرت عبد روايت مي كند كه  6 يحيي محمد بن ابو ترجمه:
دعا رفع (آخر نماز) در وقت شخصي را مشاهده كرد كه در  5هللا بن زبيرا

. هنگامي كه آن مرد نماز را به پايان رسانيد، حضرت عبد اهللا مي كرد يدين
  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8�  خدارسول حضرت به او گفت كه  5بن زبير

�
هنگامي تا  مَ وََسل

    )١( يدين نمي كردند.رفع در داخل نماز  ندمي شدنكه از نماز فارغ 

ُ  مي نويسد: 6عصر عالمه انورشاه كشميري الامام    _�+
ُ

Gرَِجا

    )٢( .اند همگي ثقات ،راويان اين حديث ثَِقاٌت.

مي  »فَضُّ الِْوَعاءِ «در رسالة خود  6امام سيوطي شافعي   _�+
ُ ثَِقاٌت.رِ نويسد: 

ُ
G٣( .مي باشند همگي ثقات ،راويان اين حديث َجا(    

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  
  �  _القاری شرح صحیح البخاری ُةَدْمُعحدیث +�

�+ �_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _۱۹۲+
القاری رشح صحیح  ةُ دَ مْ عُ « هور خودشكتاب مهـ ق) در  855 (متوفى 6

  تخريج نموده است. »البخاری

                                                 
ِ بِْن الزُّبLَِْ  ُمَحمَُّد بُْن أiَِ  ٣٠٣حدیث  ٩/٣٣٦ االحادیث املختارة للمقدسی:  (١)   يَْحيَى األَْسلَِميُّ عَْن عَبِْد هللاَّ
  یََدیْننیل الفرقدین فی مسئلۀ رفع ال ١٤٤/ ١ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )٢(
َالةِ  ٢/١٧١ :للمبارکفوری السلفی تحفة االحوذی  )٣( َالِة، بَاب َما يَُقوُل إِذَا َسلََّم ِمْن الصَّ   أبواب الصَّ
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ن� 
َ
 رَ  $ِ بَ الز&  بِن  اهللاِ  بدَ عَ  أ

َ
 جُ ى رَ أ

ً
ةِ  عُ رفَ  يَ ال

َ
ال ُكوِع  يََديْهِ Vِ الص�  فعِ رَ  ندَ وَعِ  ِعنْد الر&

ُكوِع  نَ مِ  هِ رَأسِ   تَ الر&
َ

ُ: ال
َ

G ءٌ فعَ ، َفَقاَل َعلَيْـِه  اهللاُ  8� َصـ اهللاِ  رَُسوُل  هُ لَ عَ فَ  ل، فَإِن َهَذا َ]ْ
 وَسَ 

�
 م� تَرَ عُ  مَ ل

َ
   .هُ _

شخصي را روايت است كه  5زبيرحضرت عبد اهللا بن ز ا ترجمه:
مي  يدينرفع  وقت رفتن به ركوع و برخاستن از ركوع،مشاهده كرد كه در 

به او  5حضرت عبد اهللا بن زبير )چون آن مرد از نماز فارغ شد(. كرد
جناب رسول كاري بود كه  يدينرفع يرا اين اينكار را ديگر نكن، زگفت كه 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� اهللا 
�
     )١( .و سپس تركش نمود ه بودآن را كرد وََسل

در ادامه مي نويسد: و منسوخ  6 ىنعيبدر الدين عالمه   _�+
كه  0عمرحضرت عبد اهللا بن اخل نماز را حديث د يدينِبودن اين رفع 

 پاية احاديث صحيح بخاري شريفبا سند صحيح (هم
)٢(

تأئيد مي وارد شده ) 
(شاگرد چندين سالة  6 حضرت مجاهدكند. در آن حديث وارد است كه 

حضرت  پشت سركه من در ) مي فرمايد 0عمرحضرت عبد اهللا بن 
نماز خوانده ام، و آنجناب بجز در شروع نماز در هيچ  0عمرعبد اهللا بن 
     )٣( .يدين نمي كردرفع نماز در داخل جاي ديگر 

حضرت  در موجوديت احاديث قبلي و بعدي اين حديث شريف  _�+
كه  ديگريو همچنين در موجوديت شواهد و مؤيدات  5عبد اهللا بن زبير

  مي باشد. »حديث صحيح«، سراسر اين كتاب انباشته از آنهاست

                                                 
وَىل کتاب الصالة، باُب رَفْعِ اليََديِْن ِيف التَّكِْبـLَِة األ  ٥/٢٧٣ ری رشح صحیح البخاری للعینی:عمدة القا  (١)

  َمَع االفْتِتَاحِ َسوَاءً 
َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل  ٢٤٦٧حدیث  ٢/٤١٧املصنف البن أبی شیبة به تحقیق محمد عوامة:    )٢(

َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف  ٢٤٥٢حدیث  ١/٢١٤مصنف ابن ابی شیبة به تحقیق حوت:   |  تَكْبLٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ 
 رشح معانی اآلثار:  |  ٩٨حدیث  ٧٠ص  :قُرََّة الَعيْنvَْ بِرَفع الیََدیْنالبخاری،   |  أَوَِّل تَكْبLٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ 

ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ  بَاُب التَّكْبLِِ لِلرُّكُوعِ  ١٣٥٧حدیث  ١/٢٢٥   ... وَالتَّكْبLِِ لِلسُّ
وَىل کتاب الصالة، باُب رَفْعِ اليََديِْن ِيف التَّكِْبـLَِة األ  ٥/٢٧٣ عمدة القاری رشح صحیح البخاری للعینی:  )٣(

  َمَع االفْتِتَاحِ َسوَاءً 



 

+240_ 
  

  �  _العنایة حدیث+�

�+ �_  �  

قيه محدث عالمه اكمل الدين امام فرا  اين حديث شريف  _۱۹۳+
  نموده. تخريج »العنایة«در كتاب مشهور خود  )ق هـ 786(متوفى  6 بابرتي

َ اهللاُ  بِْن اَقْن َقبِْد اهللاِ  ِ̀ بَْ$ِ َر  يَُصVِ ab لز&
ً

ى رَُجال
َ
ن�ُه رَأ

َ
 َقنُْه رُوَِي َقنُْه ك

ةِ ِعنْ 
َ

ال ََراِم يَْرفَُع يََديِْه Vِ الص�
ْ
Nمَْسِجِد ا

ْ
 ِمْن ال

َ
ِس ِمنْهُ، فَلَم�ا فَرَغ

ْ
َد الر&ُكوِع وَِعنَْد رَفِْع الر�أ

 يَْفعَْل فَإِن� َهَذا 
َ

ُ: ال
َ

G تِِه قَاَل
َ

ءٌ فَعَلَهُ رَُسوُل اهللاِ َصال هُ  اهللاُ  َص8� َ]ْ
َ
َم عُم� تََر_

�
  . َعلَيْهِ وََسل

شخصي را روايت است كه  5زبيرحضرت عبد اهللا بن ز ا ترجمه:
وقت رفتن به ركوع و برخاستن مشاهده كرد كه در جد الحرام شريف در مس

 را به پايان رسانيد،آن مرد نمازش  هنگامي كه. مي كرد يدينرفع  از ركوع،
اينكار را ديگر نكن، زيرا اين به او گفت كه  5حضرت عبد اهللا بن زبير

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� رسول اهللا  حضرتكاري بود كه  يدينرفع 
�
كرد و مي آن را  وََسل

     )١( .سپس تركش نمود

حضرت  در موجوديت احاديث قبلي و بعدي اين حديث شريف  _�+
كه  ديگريو همچنين در موجوديت شواهد و مؤيدات  5عبد اهللا بن زبير

  مي باشد. »حديث صحيح«، سراسر اين كتاب انباشته از آنهاست

  

  �  _البنایة شرح الهدایةحدیث +�

�+ �_  �  

  حنفي ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _۱۹۴+

  .نموده است خود تخريج »الهدایةح البنایة رش «هـ ق) در  855 (متوفى 6

ن� 
َ
 رَ  $ِ بَ الز&  بِن ا أ

َ
 جُ ى رَ أ

ً
ةِ  عُ رفَ  يَ ال

َ
ال ُكوِع  يََديِْه Vِ الص�   َرأِس ال فعِ رَ  ندَ وَعِ  ِعنْد الر&

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٣١٠ العناية رشح الهداية للبابرتی:  (١)
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 تَ  ،الر&ُكوِع  نَ مِ 
َ

ُ: ال
َ

G ءٌ فعَ فََقاَل  َعلَيِْه وَسَ  اهللاُ  8� َص  اهللاِ  رَُسوُل  هُ لَ عَ فَ  ل، فَإِن َهَذا َ]ْ
�
 م� تَرَ عُ  مَ ل

َ
   .هُ _

شخصي را روايت است كه  5زبيرحضرت عبد اهللا بن ز ا ترجمه:
 يدينرفع  وقت رفتن به ركوع و برخاستن از ركوعكه در  به نظرش خورد

اينكار را ديگر نكن، به او گفت كه  5هللا بن زبير. حضرت عبد امي كرد
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� رسول اهللا  حضرتكاري بود كه  يدينرفع زيرا اين 

�
آن را  وََسل

     )١( .و سپس تركش نمود ه بودكرد

حضرت  در موجوديت احاديث قبلي و بعدي اين حديث شريف  _�+
كه  ديگريشواهد و مؤيدات  و همچنين در موجوديت 5عبد اهللا بن زبير

  مي باشد. »حديث صحيح«، سراسر اين كتاب انباشته از آنهاست

   

  �  _البنایة شرح الهدایةحدیث +�

�+ �_  �  

 (متوفى 6 ىنالدين عي بدرامام را نيز  حديث شريف اين  _۱95+

  .نموده است خود تخريج »الهدایةح البنایة رش «هـ ق) در  855

َ اهللاُ بِْن ااَقْن  ِ̀ بَْ$ِ َر  يَْرَفُع يََديِْه لز&
ً

ى رَُجال
َ
ن�ُه رَأ

َ
ُكوِع  ِمنَ  َقنْهُ ك  َمهْ : َقاَل فَ  ،الر&

ٌء َفَعلَُه رَُسوُل اهللاِ فَإِن� َهَذا  هُ  اهللاُ  َص8� َ]ْ
َ
َم عُم� تََر_

�
  . َعلَيِْه وََسل

شخصي را روايت است كه  5زبيرحضرت عبد اهللا بن ز ا ترجمه:
به  5. حضرت عبد اهللا بن زبيرمي كرد يدينرفع وقت ركوع ر كه د ديد

رسول  حضرتكاري بود كه  يدينرفع اينكار را نكن، زيرا اين او گفت كه 
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� اهللا 

�
     )٢( .و سپس تركش نمود ه بودآن را كرد وََسل

 6 يوزي حنبلبن الجدر ادامه اين گفتة ا 6 ىنعيعالمه   _�+
  . »تنداين دو حديث اصالً معروف نيس«قل مي كند كه را ن

                                                 
   ٢/٢٥٨ البناية رشح الهداية للعینی:  (١)
   ٢/٢٥٨ البناية رشح الهداية للعینی:  )٢(
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(نزد  هامعروف نبودن آن«در جواب مي نويسد:  6عالمه عيني 
م آن نيست كه فقهاء و محدثين ما نيز به آنها معرفت نداشته زِلْستَبعضيها) م

 نيست.ت ت آن حجبِر چيزي بر مثْكنْاينست كه ادعاي منيز باشند. و قاعده 

فقهاء و محدثين ما نيز در روايت حديث ثقات مي باشند و تا صحت حديث 
     )١( .»نزد شان ثابت نباشد، بر آن حديث استدالل نمي كنند

حضرت  در موجوديت احاديث قبلي و بعدي اين حديث شريف  _�+
كه  ديگريو همچنين در موجوديت شواهد و مؤيدات  5عبد اهللا بن زبير

  مي باشد. »حديث صحيح«، باشته از آنهاستسراسر اين كتاب ان

  

  �  _دتر سعاشرح سِْف حدیث+�

�+ �_  �  

، عارف باهللا، شيخ ثة محدعالمامام را شريف  حديث اين  _۱96+
كتاب  در هـ ق)1052(متوفى  6 يوِلَهشاه عبد الحق محدث د ،قمحقِّ

  ذكر نموده است. »رشح ِسْفر سعادت« خودمشهور 

روايت كرده اند كه مردي را ديد كه نماز  5زبيراز عبد اهللا بن «
مي گذارد در مسجد حرام و بر مي داشت دو دست خود را نزد ركوع و نزد 

ست كه يرفع رأس از ركوع، پس گفت ابن زبير؛ اين چنين مكن، اين چيز
مَ  وَآGِِ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� كرد آن را رسول خدا 

�
ين ، بعد از آن ترك داد. يعني اوََسل

 .»پس منسوخ شدسحكم در اوائل بود، 
)٢(

  

حضرت  در موجوديت احاديث قبلي و بعدي اين حديث شريف  _�+
كه  ديگريو همچنين در موجوديت شواهد و مؤيدات  5عبد اهللا بن زبير

  مي باشد. »حديث صحيح«، سراسر اين كتاب انباشته از آنهاست

                                                 
   ٢/٢٥٨ البناية رشح الهداية للعینی:  (١)
   ٦٦ص رشح ِسْفر سعادت:    )٢(
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  �  _اریتَْیسِیرُ القاری شرح فارسی صحیح بخ حدیث+�

�+ �_  �  

محدث ناقد كامل موالنا نور  م ورا عالشريف  حديث اين  _۱۹۷+
) هـ 1073(متوفى  6 يوِلَهعبد الحق محدث دبن موالنا  يوِلَهد الدين

  نموده است. تخريج »تَیِْسیُر القاری رشح فارسی صحیح بخاری«كتاب خود  در

ارد در مسجد ديد مردي را كه نماز مي گذ 5زبيرعبد اهللا بن «
برداشتن از ركوع. چون  حرام و بر مي داشت دست ها را نزد ركوع و نزد سر

آن مرد فارغ شد از نماز، گفت او را كه چنين مكن، به تحقيق اين چيزي 
 .»بود كه كرده بود رسول خدا، بعد از آن ترك كرده است

)١(  

  

  �  _صحیح بخاریشیخ ا8س7م بر شرح  حدیث+�

�+ �_  �  

 نبيرة شيخ عبد الحقرا شيخ االسالم، شريف  حديث اين  _۱۹۸+
در شرح فارسي خود بر صحيح بخاري شريف موسوم  6محدث دهلوي 

  تخريج نموده است. »رشح شیخ االسالم«به 

ديد مردي را كه بر مي داشت  5مرويست كه عبد اهللا بن زبير«
 ، مرد را داشتن سر از ركوع، پس گفتدستها را در نماز نزد ركوع و نزد بر

 اهللاُ  َص8� كن اين را، زيرا چه اين چيزيست كه كرده بود آن را پيغمبر خدا م

مَ  وَآGِِ  عَلَيْهِ 
�
 .»، بعد از آن ترك نمودوََسل

)٢(
  

 در موجوديت احاديث قبلي و بعدي ديث شريفاحدو ااين   _�+

  موجوديت شواهد و مؤيداتو همچنين در  5عبد اهللا بن زبيرحضرت 

                                                 
  باب اذا قام من الرکعتین ١/٢٥٥ تیسیر القاری رشح فارسی صحیح بخاری:   )١(
  باب رفع الیََدیْن اذا کرب واذا رکع واذا رفع ١١٠و  ٢/١٠٩ رشح شیخ االسالم بر صحیح بخاری:   )٢(
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  مي باشد. »حديث صحيح«، كه سراسر اين كتاب انباشته از آنهاست ديگري

  

  �  _َجزُ الَمَساِلکْوَاحدیث +�

�+ �_  �  

شيخ حضرت محدث داعي كبير  مامارا  شريف حديث اين  _۱۹۹+
هـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6دهلَوِي مدني كانْ زكريا

 تخريج »کٍ الِ مَ  امِ مَ اإل  أطَّ وَ ی مُ لَ إ کِ الِ سَ املَ  زُ وجَ أ « 6بر موطاي امام مالك 

  نموده است.

ن� 
َ
َ اهللاُ بِْن اا أ ِ̀ بَْ$ِ َر ََراِم يَْرَفُع يََديِْه  َما َقنْهُ لز&

ْ
Nَمْسِجِد ا

ْ
 يَُصVِ ab ال

ً
ى رَُجال

َ
رَأ

ُكوِع  ةِ ِعنَْد الر&
َ

ال سِ وَِعنَْد َرفِْع  Vِ الص�
ْ
َفَعلَـُه  أمـرٌ َهَذا َوقَاَل: نََهاهُ َعن ذَلِ;، نُْه، فَ قَ  هِ ر�أ

هُ  اهللاُ  َص8� رَُسوُل اهللاِ 
َ
َم عُم� تََر_

�
  . َعلَيِْه وََسل

شخصي را روايت است كه  5زبيرحضرت عبد اهللا بن ز ا ترجمه:
در وقت رفتن به ركوع و كه در  در مسجد الحرام شريف به نظرش خورد

او  5اهللا بن زبير. حضرت عبد مي كرد يدينرفع  برخاستن از ركوع،وقت 
رسول اهللا  حضرتاين كاري بود كه  منع كرد و به او گفت؛ يدينرفع  را از
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� 

�
     )١( .و سپس تركش نمود كرده بودآن را  وََسل

  
  �  _تجریدالحدیث +�

�+ �_  �  

 ابي الحسين احمد بن محمدامام را شريف حديث اين   _۲۰۰+

المعارف فقه  ةدر داير) ق هـ498 و وفات 362والدت ( 6 بغدادي قدوري
  كرده است. تخريج »التجرید«خود تقابلي 

                                                 
ـ  ١٤٢٤ق، الطبعة االولی، چاپ دار القلم، دمش ٢/٩٠ اوجز املسالک الی موطا االمام مالک:  )١(   م٢٠٠٣ه
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بَْ$ِ  بِْن عبِْد اهللاِ  بِْن  َقب�ادُ َوَرَو@  ن� اn�mِ�  َقنْ الز&
َ
نِيْهِ أ

َ
َم، Pََن  َص8� اهللاُ أ

�
َعلَيْهِ وََسل

ةِ، إبْتَِداِء يََديِْه Vِ  َفعُ رْ يَ 
َ

ال  الص�
َ

   بَعَد ذَلِ;. يَْرَفعُ َوال
از پدر  7 زبير حضرت عباد فرزند حضرت عبد اهللا بن ترجمه:

روايت مي كند كه جناب حضرت  5بزرگوار خود حضرت عبد اهللا بن زبير
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� رسول اهللا 

�
بعد از فقط در ابتداي نماز رفع يدين مي كردند و  وََسل

)١(ع يدين نمي نمودند. سر نماز رفآن ديگر در سرا
  

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  

  �  _َجم الکبیرالُمْع حدیث+�

�+ �_  �  

القاسم  بواحمد اامام محدث سليمان بن را شريف  حديث اين  _۲۰۱+
وايت خود ر »املُْعَجم الکبیر«كتاب خود هـ ق) در 360(متوفى  6 طبراني

  نموده است.

ِ�  نْنُ  ُ�َم�دُ 
َ
يُْت : قَاَل  َ�َْ�، أ

َ
بَْ$ِ  نْنَ  اهللاِ  َقبْدَ  رَأ ى الز&

َ
  َورَأ

ً
ـا رَُجـال  يََديْـهِ  رَافًِع

نْ  َقبَْل  بَِدَعوَاٍت 
َ
  أ

َ
تِِه، ِمنْ  َفْفُرغ

َ
  فَلَم�ا َصال

َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َص8�  اهللاِ  رَُسوَل  إِن� «: قَاَل  ِمنَْها، فََرغ

مَ 
�
  َح=�  يََديْهِ  يَْرَفعْ  يَُكنْ  لَمْ  وََسل

َ
تِهِ  ِمنْ  َفْفُرغ

َ
  .»َصال

حضرت عبد روايت مي كند كه  6 يحيي محمد بن ابو ترجمه:
دعا رفع (آخر نماز) در وقت شخصي را مشاهده كرد كه در  5اهللا بن زبير

. هنگامي كه آن مرد نماز را به پايان رسانيد، حضرت عبد اهللا مي كرد يدين
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص8� ل اهللا رسوحضرت به او گفت كه جناب  5بن زبير

�
در  وََسل

    )٢( يدين نمي كردند.رفع  ندمي شدنهنگامي كه از نماز فارغ تا داخل نماز 

  مي »فَضُّ الِْوَعاءِ «در رسالة خود  6امام سيوطي شافعي   _�+

                                                 
  ال ترفع اليََديْن فی تکبیر الرکوع ٢/٥٢٠ التجرید للقدوری:  )١(
  محمد بن یحیی االسلمی عن ابن الزبیر ١٤٩٠٧حدیث  ١٤/٢٦٦ املعجم الکبیر للطربانی:  )٢(
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ُ ثَِقاٌت.نويسد: 
ُ

G٣( .مي باشند همگي ثقات ،راويان اين حديث رَِجا(    

ُ  مي نويسد: 6عصر عالمه انورشاه كشميري لاامام    _�+
ُ

Gرَِجا

    )٢( .مي باشند همگي ثقات ،راويان اين حديث ثَِقاٌت.

ُ ثَِقاٌت.مي نويسند: نيز راني بم كبير طَعجققين مو مح  _�+
ُ

Gرَِجا 
    )٢( .مي باشند همگي ثقات شريف راويان اين حديث

   است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  

                                                 
َالةِ  ٢/١٧١ :للمبارکفوری السلفی تحفة االحوذی  )٣( َالِة، بَاب َما يَُقوُل إِذَا َسلََّم ِمْن الصَّ   أبواب الصَّ
  یََدیْننیل الفرقدین فی مسئلۀ رفع ال ١٤٤/ ١ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )٢(
  محمد بن یحیی االسلمی عن ابن الزبیر (حاشیه) ١٤٩٠٧حدیث  ١٤/٢٦٦ املعجم الکبیر للطربانی:  )٣(



 

  


	ت �
	ت �
	ت �
	ت     ا��د��ا��د��ا��د��ا��د���	�            7    ���د �� ��� ا� �� ز�	���د �� ��� ا� �� ز�	���د �� ��� ا� �� ز�	���د �� ��� ا� �� ز



 

+248_ 

  
ّ�
د ��ز�� ���ت ��� ا� �� ز��ا�
د�� ���ت � ا�
د�� ���ت � ا�
د�� ���ت � ا�
د�� ���ت �  +�ّ�
د ��ز�� ���ت ��� ا� �� ز��ّ�
د ��ز�� ���ت ��� ا� �� ز��7ّ�
د ��ز�� ���ت ��� ا� �� ز�    _            

�+
 
�_  �  

  
  �  _ِةاَیالر� ُبْصَنحدیث +�

�+
 
�_  �  

 بو محمد عبد اهللا بناجمال الدين امام را  حديث شريف اين  _۲۰۲+
يوسف بن محمد زلَيمثال خود  هـ) در كتاب ال762(متوفى  6 حنفي يع

   است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «
يًْض 

َ
فِي�اِت أ

َ
ِال

ْ
َيَْهِ�� ِ� ا�

ْ
ْخرََجُه ا�

َ
يًْض أ

َ
فِي�اِت أ

َ
ِال

ْ
َيَْهِ�� ِ� ا�

ْ
ْخرََجُه ا�

َ
يًْض أ

َ
فِي�اِت أ

َ
ِال

ْ
َيَْهِ�� ِ� ا�

ْ
ْخرََجُه ا�

َ
يًْض أ

َ
فِي�اِت أ

َ
ِال

ْ
َيَْهِ�� ِ� ا�

ْ
ْخرََجُه ا�

َ
بُو َقبِْد اهللاِ أ

َ
ْخَ"َنَا أ

َ
بُو َقبِْد اهللاِ ا، أ

َ
ْخَ"َنَا أ

َ
بُو َقبِْد اهللاِ ا، أ

َ
ْخَ"َنَا أ

َ
بُو َقبِْد اهللاِ ا، أ

َ
ْخَ"َنَا أ

َ
ِ$ ا، أ

َ
َافُِظ َقْن أ

ْ
ِ$  ا)

َ
َافُِظ َقْن أ

ْ
ِ$  ا)

َ
َافُِظ َقْن أ

ْ
ِ$  ا)

َ
َافُِظ َقْن أ

ْ
 ا)
بِيِع قَ  ََسِن بِْن الر�

ْ
َعب�اِس 2َُم�ِد بِْن َفعُْقوَب َقْن 2َُم�ِد بِْن إْسَحاَق َقْن ا)

ْ
بِيِع قَ ال ََسِن بِْن الر�

ْ
َعب�اِس 2َُم�ِد بِْن َفعُْقوَب َقْن 2َُم�ِد بِْن إْسَحاَق َقْن ا)

ْ
بِيِع قَ ال ََسِن بِْن الر�

ْ
َعب�اِس 2َُم�ِد بِْن َفعُْقوَب َقْن 2َُم�ِد بِْن إْسَحاَق َقْن ا)

ْ
بِيِع قَ ال ََسِن بِْن الر�

ْ
َعب�اِس 2َُم�ِد بِْن َفعُْقوَب َقْن 2َُم�ِد بِْن إْسَحاَق َقْن ا)

ْ
ْن َحْفِص بِْن ْن َحْفِص بِْن ْن َحْفِص بِْن ْن َحْفِص بِْن ال

ِ$ َ<َْ= َقْن َقب�اِد بِْن 
َ
ِ$ َ<َْ= َقْن َقب�اِد بِْن ِليَاٍث َقْن 2َُم�ِد بِْن أ
َ
ِ$ َ<َْ= َقْن َقب�اِد بِْن ِليَاٍث َقْن 2َُم�ِد بِْن أ
َ
ِ$ َ<َْ= َقْن َقب�اِد بِْن ِليَاٍث َقْن 2َُم�ِد بِْن أ
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ     ِليَاٍث َقْن 2َُم�ِد بِْن أ

َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ َم،     الز�

�
َم، عَلَيِْه وََسل
�
َم، عَلَيِْه وََسل
�
َم، عَلَيِْه وََسل
�
عَلَيِْه وََسل

ٍء َحM� فَ  ْOَ �ِ لَْم يَْرَفعَْها �ةِ، عُم
َ

ال و�ِل الص�
َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ٍء َحM� فَ Vََن إذَا افْتَتََح الص� ْOَ �ِ لَْم يَْرَفعَْها �ةِ، عُم

َ
ال و�ِل الص�

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ٍء َحM� فَ Vََن إذَا افْتَتََح الص� ْOَ �ِ لَْم يَْرَفعَْها �ةِ، عُم

َ
ال و�ِل الص�

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ٍء َحM� فَ Vََن إذَا افْتَتََح الص� ْOَ �ِ لَْم يَْرَفعَْها �ةِ، عُم

َ
ال و�ِل الص�

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال  Vََن إذَا افْتَتََح الص�

َ
 فُْرغ
َ
 فُْرغ
َ
 فُْرغ
َ
        اغْتYََ. اغْتYََ. اغْتYََ. اغْتYََ.     ....فُْرغ

مي  7فرزند حضرت عبد اهللا بن زبير  6 حضرت عباد ترجمه:
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB�  فرمايد كه هنگامي كه جناب حضرت رسول اهللا

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
نماز را شروع  وََسل

از نماز كه  گاهتا آنسپس نماز رفع يدين مي كردند و  آغازدر  تنهامي نمودند 
  ))))١١١١((((كردند.رفع يدين نمي هيچ جا در داخل نماز  فارغ نمي شدند، ديگر در

و تابعي  5زبير بن فرزند حضرت عبد اهللا 6 حضرت عباد  _�+
و در زمان ااست.  1 بي بي عايشة صديقهردان خصوصي گرانقدر و از شاگ

آن  ))))٢٢٢٢((((. عظَّمه بودقاضي مكة م 5زبيرخالفت پدرش حضرت عبد اهللا بن 
                                                 

  باب صفة الصالة ١/٤٠٤ ادیث الهدایة:نصب الرایة فی تخریج اح  (١)

  ٣١٣٥ش+رۀ  ٢٩٠ص تقریب التهذیب البن حجر:   )٢(
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از بسياري  1صديقه جناب جز استاد خاص خود حضرت بي بي عايشة 
در اكثر نيز حديث اخذ كرده است و احاديثش  7ديگر از صحابة كرام 

    ))))١١١١((((. تكتاب هاي حديث موجود اس
 اين حديث شريف بدون نام گرفتندر  6 حضرت عباد  _�+

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB� اي مي فرمايد كه حضرت رسول اهللا  يصحاب
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
بجز آغاز نماز  وََسل

 ر داخل نماز رفع يدين نمي كردند. دليل اينكارش آندر هيچ جاي ديگر د
از آنها مي شنيد كه  ده ها صحابة كرام را مي ديد و 6ست كه آنجناب ا

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB� حضرت رسول اهللا 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
 ودر داخل نماز رفع يدين نمي كردند،  وََسل

بنابرين را نام مي گرفت، كدام يك صحابه همه اين ميان از  6آنجناب 
دو صحابه بيان كرد كه حضرت رسول اهللا  آن جناب بدون نامگيري يكي

 �Bَص �Bَص �Bَص �Bعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص     
�
 وََسل
�
 وََسل
�
 وََسل
�
كردند و به اين گونه واضح  در داخل نماز رفع يدين نمي مَ مَ مَ مَ وََسل

د كه همة صحابة كرام كه وي از آنها حديث اخذ نموده بود اين عمل گردان
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB� رسول اهللا 

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
   را روايت مي كنند. وََسل

 دانستهيز اين نكته ن »ندسد الجي مرْسلحديث «از روي اين   _�+
شاگردان صحابة كرام يعني اين امر نزد ابتداي اسالم  ةدر زمانكه  مي شود

معروف بود كه حضرت رسول چون آفتاب نيم روز معلوم و تابعين بزرگوار 
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB� اكرم 

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
در در شروع نماز رفع يدين مي كردند و  تنها و تنها وََسل

  كردند.نمي  يدينهيچ جاي ديگر در داخل نماز رفع 
در ادامة حديث مي نويسد: امام تقي الدين  6 يعلَيزامام   _�+

، فَُهَو ُمرَْسٌل     َوَقب�ادَوَقب�ادَوَقب�ادَوَقب�ادمي گويد:  »أإلمام«در كتاب  6بن عبد السالم  ِ̂ ، فَُهَو ُمرَْسٌل َهَذا تَابِ ِ̂ ، فَُهَو ُمرَْسٌل َهَذا تَابِ ِ̂ ، فَُهَو ُمرَْسٌل َهَذا تَابِ ِ̂     ....َهَذا تَابِ

  مي باشد. »مرْسل حديث«تابعي است لذا اين حديث  6 حضرت عباد
  

                                                 
َدقَِة فِيَ+ اْستَطَاعَ  ١٤٣٤حدیث  ٢/١١٣ صحیح البخاری:  به طور مثال:  )١(  صحیح  |  كِتَاُب الزَّكَاِة، بَاُب الصَّ

َالِة عََىل الَْجنَا ٩٧٣حدیث  ٢/٦٦٨ مسلم:  رشح معانی اآلثار:  |  زَِة ِيف الَْمْسِجدِ كِتَاُب الَْجنَائِِز، بَاُب الصَّ
َالِة، بَاُب الْقِرَاءَِة َخلَْف اْإلَِمامِ  ١٢٨٣حدیث  ١/٢١٥   کتب حدیثغیره  و|   كِتَاُب الصَّ
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  نكاتي دربارة اين حديث شريف:

 اكثر علماء جماعت احناف و ت ونزد اهل سنّ »مرْسل حديث«  _�+
موجود  »مرْسل حديث«ق و مؤيد روايت ديگري مواف اگرحجت است، و 

  جت مي گردد. علماي اسالم حبه اتفاق  »مرْسل حديث«باشد، آن 
ِ مَ مَ مَ مَ     ُب ُب ُب ُب ذهَ ذهَ ذهَ ذهَ مَ مَ مَ مَ وَ وَ وَ وَ  مي نويسد: 6وِي شافعي المه نَوچنانچه ع  _�+ ِ ال ِ ال ِ ال     ٍك ٍك ٍك ٍك ال

     م� م� م� م� انَض انَض انَض انَض     ااااذَ ذَ ذَ ذَ إإإإ    هُ هُ هُ هُ كن� كن� كن� كن�     noِ noِ noِ noِ افِ افِ افِ افِ الش� الش� الش� الش�     ُب ُب ُب ُب ذهَ ذهَ ذهَ ذهَ مَ مَ مَ مَ وَ وَ وَ وَ     هِ هِ هِ هِ بِ بِ بِ بِ     ج� ج� ج� ج� <تَ <تَ <تَ <تَ     هُ هُ هُ هُ كن� كن� كن� كن�     اءِ اءِ اءِ اءِ هَ هَ هَ هَ قَ قَ قَ قَ الفُ الفُ الفُ الفُ     أكiَِ أكiَِ أكiَِ أكiَِ وَ وَ وَ وَ     دَ دَ دَ دَ أhَ أhَ أhَ أhَ وَ وَ وَ وَ     ةَ ةَ ةَ ةَ يفَ يفَ يفَ يفَ نِ نِ نِ نِ حَ حَ حَ حَ     أِب أِب أِب أِب وَ وَ وَ وَ 
َ

pإ 
َ

pإ 
َ

pإ 
َ

pُمرَْسلِ     إ
ْ
ُمرَْسلِ ال
ْ
ُمرَْسلِ ال
ْ
ُمرَْسلِ ال
ْ
    ال

و اكثر  6 ، امام احمد6ه ، امام ابوحنيف6امام مالك        ....هِ هِ هِ هِ بِ بِ بِ بِ     ج� ج� ج� ج� احتَ احتَ احتَ احتَ     هُ هُ هُ هُ دُ دُ دُ دُ عَض عَض عَض عَض يَ يَ يَ يَ     اااامَ مَ مَ مَ 
هنگامي  6جت مي دانند. و نزد امام شافعي را ح »مرْسل حديث«فقهاء 

 »مرْسل حديث«توسط حديث ديگري تائيد شود، آن  »مرْسل حديث«كه 

))))١١١١((((حجت مي گردد. 
        

ُمرَْسُل  مي فرمايد: 6 يعلَيزامام   _�+
ْ
ُمرَْسُل وَال
ْ
ُمرَْسُل وَال
ْ
ُمرَْسُل وَال
ْ
ُ     وُِجدَ وُِجدَ وُِجدَ وُِجدَ     إذَاإذَاإذَاإذَا    وَال

َ
r ُ
َ

r ُ
َ

r ُ
َ

r    فَُهوَ فَُهوَ فَُهوَ فَُهوَ     يُوَافُِقهُ،يُوَافُِقهُ،يُوَافُِقهُ،يُوَافُِقهُ،    َماَماَماَما    

ةٌ  ةٌ ُحج� ةٌ ُحج� ةٌ ُحج� موجود باشد،  »مرْسل حديث«ايت ديگري موافق كه رو هنگامي  ....بِايnَفاقٍ بِايnَفاقٍ بِايnَفاقٍ بِايnَفاقٍ     ُحج�
))))٢٢٢٢((((به اتفاق علماي اسالم حجت مي گردد.  »مرْسل حديث«آن 

        

توسط روايات بسياري و  مرْسلاين حديث بايد دانست كه و   _�+
كه موافق آن مي باشد و سراسر اين كتاب انباشته از  بي شمارياحاديث 

 بلكهراضي بر حجيت آن باقي نمي ماند ، لذا هيچ اعتآنهاست تأئيد مي شود
  جت مي گردد. اسالم ح ينزد همة علما
محمد حضرت موالنا بير كاستاذ و محدث و فقيه امام العصر و   _�+

دربارة اين حديث مي هـ ق)  1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نورا
عَمَُل. گويد:

ْ
عَمَُل.فَُهَو ُمرَْسٌل َجيnٌد، قَْد َساَعَدهُ ال
ْ
عَمَُل.فَُهَو ُمرَْسٌل َجيnٌد، قَْد َساَعَدهُ ال
ْ
عَمَُل.فَُهَو ُمرَْسٌل َجيnٌد، قَْد َساَعَدهُ ال
ْ
 »جيد حديث مرْسل«يث شريف اين حد    فَُهَو ُمرَْسٌل َجيnٌد، قَْد َساَعَدهُ ال

است و عمل (صحابه و تابعين و اكثر اُمت اسالميه) م٣٣٣٣(((( د آن مي باشد.ؤي((((   

                                                 
  ١/٣٠ رشح مسلم للنووی:  )١(
  باب صفة الصالة ١/٣٥٣ نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایة:  )٢(

  نیل الفرقدین فی مسئلۀ رفع الیدین   ١٤٣و  ١/١٤٢ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )٣(
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در جاي ديگري مي فرمايد: سند اين  6 امام العصرحضرت   _�+
))))١١١١((((. تاس »صحيح«حديث شريف 

        

  
  �  _الدرایة فی تخریج احادیث الهدایةحدیث +�

�+
 
�_  �  

(متوفي  6 حجر شافعيعالمه ابن را  حديث شريف اين  _۲۰۳+
 تخريج نموده »الهدایةاحادیث  ریجخفی تدرایة ال«در كتاب خود هـ)   852
  .است

ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ     َقْن َقب�ادِ بِْن َقْن َقب�ادِ بِْن َقْن َقب�ادِ بِْن َقْن َقب�ادِ بِْن 
َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ ةَ َعلَيْ َعلَيْ َعلَيْ َعلَيْ     الز�

َ
ال َم، Vََن إذَا اْفتَتََح الص�

�
ةَ ِه وََسل

َ
ال َم، Vََن إذَا اْفتَتََح الص�

�
ةَ ِه وََسل

َ
ال َم، Vََن إذَا اْفتَتََح الص�

�
ةَ ِه وََسل

َ
ال َم، Vََن إذَا اْفتَتََح الص�

�
ِه وََسل

 
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ لَْم يَْرَفْعَها �ةِ، عُم

َ
ال ِل الص� و�

َ
 َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ لَْم يَْرَفْعَها �ةِ، عُم

َ
ال ِل الص� و�

َ
 َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ لَْم يَْرَفْعَها �ةِ، عُم

َ
ال ِل الص� و�

َ
 َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ لَْم يَْرَفْعَها �ةِ، عُم

َ
ال ِل الص� و�

َ
                ....َرَفَع يََديِْه ِ� أ

 7فرزند حضرت عبد اهللا بن زبير  6 حضرت عباداز  ترجمه:
مَ     هِ هِ هِ هِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB�  كه هنگامي كه جناب حضرت رسول اهللا روايت است

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
نماز را  وََسل

كه  گاهتا آنسپس نماز رفع يدين مي كردند و  آغازدر  تنهامي نمودند شروع 
 از نماز فارغ نمي شدند، ديگر در هيچ جا در داخل نماز رفع يدين نمي

))))٢٢٢٢((((كردند.
        

نويسد كه سند  بعد از تخريج حديث مي 6 حافظ ابن حجر  _�+
سيد محمد انورشاه كشميري  صر عالمهامام العشود.  مالحظهاين حديث 

را تعميل كرديم و سند آن  6 ابن حجركه حكم حافظ  فرمايدمي  6
  ))))٣٣٣٣((((. تاس »صحيح«و سند آن  مالحظه نموديمرا 

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

                                                 
  فی مسئلۀ رفع اليََديْننیل الفرقدین  ١٤٣و  ١/١٤٢ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )١(

   ١/١٥٢ الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة:  )٢(
  ننیل الفرقدین فی مسئلۀ رفع اليََديْ  ١٤٣و  ١/١٤٢ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )٣(
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  �  _ِنیشرح ابی داؤد َعْیحدیث +�

�+
 
�_  �  

حنفي  ىنعيالدين  بدرمحدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _۲۰۴+
ـ ق) در  855 (متوفى 6   نموده است. تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «ه

ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ     َقْن َقب�ادِ بِْن َقْن َقب�ادِ بِْن َقْن َقب�ادِ بِْن َقْن َقب�ادِ بِْن     ::::............    ااااهَ هَ هَ هَ نْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ وَ وَ وَ وَ 
َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ الز�
َ
بGَِْ أ َم، Vََن إذَا اْفتَتََح     الز�

�
َم، Vََن إذَا اْفتَتََح َعلَيْهِ وََسل
�
َم، Vََن إذَا اْفتَتََح َعلَيْهِ وََسل
�
َم، Vََن إذَا اْفتَتََح َعلَيْهِ وََسل
�
َعلَيْهِ وََسل

ِل ا و�
َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل االص� و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل االص� و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل االص� و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ةِ، عُم� الص�

َ
ال ةِ، عُم� لص�
َ

ال ةِ، عُم� لص�
َ

ال ةِ، عُم� لص�
َ

ال  مَ مَ مَ مَ لَْم يَْرَفْعهُ لَْم يَْرَفْعهُ لَْم يَْرَفْعهُ لَْم يَْرَفْعهُ     لص�
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ ا....     .Yََاغْت .Yََاغْت .Yََاغْت .Yََاغْت        

 ميروايت  7حضرت عباد فرزند حضرت عبد اهللا بن زبير ترجمه:
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB�  كه هنگامي كه جناب حضرت رسول اهللا كند

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
نماز را شروع  وََسل

كه از نماز  گاهآن تاسپس نماز رفع يدين مي كردند و  آغازدر  تنهامي نمودند 
))))١١١١((((كردند. فارغ نمي شدند، ديگر در هيچ جا در داخل نماز رفع يدين نمي

        

هُ ي محمد تقي عثماني شيخ االسالم مفت  _�+
�
 ناي مورد در مُد� ِظل

تابعي  6حديث شريف مي نويسد: همة راويان آن ثقات است، البته عباد 
و احناف نزد ما  »مرْسل حديث«است، و   »مرْسل«مي باشد، لذا اين حديث 

٢٢٢٢((((.مي باشدجت جمهور محدثين ح((((        

  
  �  _َجزُ الَمَساِلکْوَاحدیث +�

�+
 
�_  �  

شيخ حضرت كبير  محدث داعي مامارا  شريف حديث اين  _205+
هـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6دهلَوِي مدني كانْ زكريا

 تخريج »کٍ الِ مَ  امِ مَ اإل  أطَّ وَ ی مُ لَ إ کِ لِ اسَ املَ  زُ وجَ أ « 6بر موطاي امام مالك 
  نموده است.

                                                 
  كِتاُب الَصالَِة، باٌب يف رَفع اليدين ٢٩٩و  ٣/٢٩٨ رشح ابی داؤد للعینی:  (١)

     ٢/٣٥درس ترمذی:   )٢(
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ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ 
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ أ
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ أ
َ
ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ أ
َ
و�ِل     أ

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا افْتَتََح الص�

�
و�ِل َعلَيِْه وََسل

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا افْتَتََح الص�

�
و�ِل َعلَيِْه وََسل

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا افْتَتََح الص�

�
و�ِل َعلَيِْه وََسل

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا افْتَتََح الص�

�
َعلَيِْه وََسل

ةِ، عُم� لَْم يَْرَفعْهُ اااا
َ

ال ةِ، عُم� لَْم يَْرَفعْهُ لص�
َ

ال ةِ، عُم� لَْم يَْرَفعْهُ لص�
َ

ال ةِ، عُم� لَْم يَْرَفعْهُ لص�
َ

ال  مَ مَ مَ مَ لص�
َ
ٍء َحM� فَْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� فَْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� فَْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� فَْفُرغ ْOَ �ِ ا....            

 روايت مي 7ند حضرت عبد اهللا بن زبيرحضرت عباد فرز ترجمه:
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB�  كه هنگامي كه جناب حضرت رسول اهللا كند

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
نماز را شروع  وََسل

كه از نماز  گاهتا آنسپس نماز رفع يدين مي كردند و  آغازدر  تنهامي نمودند 
        ))))١١١١((((.كردند فارغ نمي شدند، ديگر در هيچ جا در داخل نماز رفع يدين نمي

عباد حضرت در ادامة حديث مي نويسد:  6 شيخحضرت   _�+
 »مرْسل حديث« ليكن مي باشد و »مرْسل« تابعي است، لذا اين حديث 6

حديث ديگري تأئيد نزد جمهور علماء حجت است، خصوصاً هنگامي كه با 
  ))))٢٢٢٢((((گردد. 

توسط روايات بسياري و  مرْسلاين حديث بايد دانست كه و   _�+
كه موافق آن مي باشد و سراسر اين كتاب انباشته از  بي شمارياحاديث 

نزد همة  هلذا هيچ اعتراضي بر حجيت آن باقي نماند ،دگرد آنهاست تأئيد مي
  . باشدجت مي اسالم ح يعلما

  
  �  _دْوُهْجالَم ُلْذَبحدیث +�

�+
 
�_  �  

خليل حضرت موالنا  ،محدث كبير امامرا  شريف حديث اين  _206+
احمد سنْهوريارُل ذْ بَ «هـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6 پ 

  تخريج نموده است. »دؤ ادَ  یْ بِ اَ  نِ نَ سُ  لِّ حَ  یْ فِ  دِ وْ هُ جْ املَ 
بGَِْ     َقب�اِد بِْن َقب�اِد بِْن َقب�اِد بِْن َقب�اِد بِْن حديث حديث حديث حديث     ااااهَ هَ هَ هَ نْ نْ نْ نْ مِ مِ مِ مِ  بGَِْ الز� بGَِْ الز� بGَِْ الز� ن� رَُسوَل اِهللا َصB� اهللاُ : ... : ... : ... : ... الز�

َ
ن� رَُسوَل اِهللا َصB� اهللاُ أ
َ
ن� رَُسوَل اِهللا َصB� اهللاُ أ
َ
ن� رَُسوَل اِهللا َصB� اهللاُ أ
َ
َم، Vََن إذَا    أ

�
َم، Vََن إذَاَعلَيِْه وََسل
�
َم، Vََن إذَاَعلَيِْه وََسل
�
َم، Vََن إذَاَعلَيِْه وََسل
�
    َعلَيِْه وََسل

ِل ااْفتَتََح ااْفتَتََح ااْفتَتََح ااْفتَتََح ا و�
َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل الص� و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل الص� و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ِل الص� و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال ةِ، عُم� لَْم يَْرَفْعهُ لص�

َ
ال ةِ، عُم� لَْم يَْرَفْعهُ لص�
َ

ال ةِ، عُم� لَْم يَْرَفْعهُ لص�
َ

ال ةِ، عُم� لَْم يَْرَفْعهُ لص�
َ

ال  مَ مَ مَ مَ لص�
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ ا 
َ
ٍء َحM� َفْفُرغ ْOَ �ِ ا....            

                                                 
  كِتاُب الَصالَِة، باٌب يف رَفع اليدين ٢٩٩و  ٣/٢٩٨ رشح ابی داؤد للعینی:  (١)

  ـ قه ١٤٢٤ی، ق، الطبعة االولچاپ دار القلم، دمش ٢/٩٠ اوجز املسالک الی موطا االمام مالک:  )٢(
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 7فرزند حضرت عبد اهللا بن زبير  6 حضرت عباداز  ترجمه:
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB�  كه هنگامي كه جناب حضرت رسول اهللا روايت است

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
نماز را  وََسل

كه  گاهتا آنسپس نماز رفع يدين مي كردند و  آغازدر  تنها مي نمودندشروع 
 از نماز فارغ نمي شدند، ديگر در هيچ جا در داخل نماز رفع يدين نمي

 كردند.
))))١١١١((((

        

امام ابن سپس مي نويسد:  6 پوريحضرت موالنا سهارنْ  _�+
 تابعي است نه صحابي، لذا اين 6نوشته است كه عباد  6 دقيق العيد

  مي باشد.  »مرْسل«حديث 
 حديث«در جواب مي نويسد كه  6عالمه محمد هاشم مدني و 

جت است، خصوصاً جماعت احناف قابل قبول و ح سنت ونزد اهل  »مرْسل
سه طبقة ابتدائي اسالم (صحابه، تابعين و تبع تابعين)، و  »مرْسل احاديث«

 7 اواي صحابة كرامو فت احاديثكه با  »مرْسل احاديث«همچنين آن 

 احاديث« گونههمين ه ببلكه  باشند، ميحجت  تأئيد مي گردند، قابل قبول و
و جمهور  6و امام احمد بن حنبل 6در مذهب امام مالك  »مرْسل

 فقهاي اسالم حجت است.
))))٢٢٢٢((((  

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+
  

  �  _شرح ابن ماج5 ُمغَلطائیحدیث +�

�+
 
�_  �  

عبد اهللا عالء الدين مغَلطائي  امام ابورا شريف حديث اين   _۲۰۷+
 نموده ابن ماجه تخريجن نَـدر شرح س )ق هـ 762(متوفى  6حنفي 
  .است

                                                 
   ٤/٢٨ بذل املجهود يف حل أv داؤد:  )١(
  ٤/٤٣ بذل املجهود يف حل أv داؤد:  )٢(
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فِي�اِت وَ وَ وَ وَ 
َ

ِال
ْ
فِي�اِت yِ ا�

َ
ِال

ْ
فِي�اِت yِ ا�

َ
ِال

ْ
فِي�اِت yِ ا�

َ
ِال

ْ
ِ yِ ا� ِ ل ِ ل ِ ل بَيَْهِ�� ل

ْ
بَيَْهِ�� ل
ْ
بَيَْهِ�� ل
ْ
بَيَْهِ�� ل
ْ
ِد َحِديِْث َحِديِْث َحِديِْث َحِديِْث     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ ل ِ$ َ<َْ= 2َُم�

َ
ِد َحْفِص بِْن ِليَاٍث َقْن أ ِ$ َ<َْ= 2َُم�
َ
ِد َحْفِص بِْن ِليَاٍث َقْن أ ِ$ َ<َْ= 2َُم�
َ
ِد َحْفِص بِْن ِليَاٍث َقْن أ ِ$ َ<َْ= 2َُم�
َ
قَاَل: قَاَل: قَاَل: قَاَل: َحْفِص بِْن ِليَاٍث َقْن أ

 َجنِْب 
َ

pيُْت إ
�
 َجنِْب َصل

َ
pيُْت إ

�
 َجنِْب َصل

َ
pيُْت إ

�
 َجنِْب َصل

َ
pيُْت إ

�
بGَِْ     بِْن بِْن بِْن بِْن عبِْد اهللاِ عبِْد اهللاِ عبِْد اهللاِ عبِْد اهللاِ ادِ ادِ ادِ ادِ َقب� َقب� َقب� َقب� َصل بGَِْ الز� بGَِْ الز� بGَِْ الز� ُت الز�

ْ
ُت ، فََجَعل
ْ
ُت ، فََجَعل
ْ
ُت ، فََجَعل
ْ
 ، فََجَعل

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
َرفٍْع َووَْضٍع. قَاَل: َرفٍْع َووَْضٍع. قَاَل: َرفٍْع َووَْضٍع. قَاَل: َرفٍْع َووَْضٍع. قَاَل: ِ� ِ� ِ� ِ�     يََدي� يََدي� يََدي� يََدي� َع َع َع َع ْن أْرفَ ْن أْرفَ ْن أْرفَ ْن أْرفَ أ

ِ{، إ
َ
ِ{، إيَا ابَن أ
َ
ِ{، إيَا ابَن أ
َ
ِ{، إيَا ابَن أ
َ
ِل     ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ ن� رَُسوَل اهللاِ َصB� اهللاُ يَا ابَن أ و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا اْفتَتََح الص�

�
ِل َعلَيِْه وََسل و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا اْفتَتََح الص�

�
ِل َعلَيِْه وََسل و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا اْفتَتََح الص�

�
ِل َعلَيِْه وََسل و�

َ
ةَ َرَفَع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا اْفتَتََح الص�

�
َعلَيِْه وََسل

ةِ، عُم� لَْم فَ 
َ

ال ةِ، عُم� لَْم فَ الص�
َ

ال ةِ، عُم� لَْم فَ الص�
َ

ال ةِ، عُم� لَْم فَ الص�
َ

ال ٍء َحM� ِ� ِ� ِ� ِ�     ُعدْ ُعدْ ُعدْ ُعدْ الص� ْOَ  �Mٍء َح ْOَ  �Mٍء َح ْOَ  �Mٍء َح ْOَ  َرَ رَ رَ رَ فَ فَ فَ ف 
َ
 غ
َ
 غ
َ
 غ
َ
            ....غ

كه من در كنار حضرت  كند روايت مي 6 محمد ابو يحيي ترجمه:
در داخل نماز شروع نماز خواندم و  7عباد فرزند حضرت عبد اهللا بن زبير 

حضرت جناب  !فرمود: اي برادرزاده 6م. حضرت عباد به رفع يدين نمود
     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB� رسول اهللا 

�
 وََسل
�
 وََسل
�
 وََسل
�
رفع يدين را آغاز مي نمودند نماز هنگامي كه  تنها مَ مَ مَ مَ وََسل

   ))))١١١١((((رفع يدين نمي كردند.نماز هيچ جا در داخل در ديگر  و ندمي كرد
ٌة.دامه مي نويسد: ادر  6مغَلطائيامام   _�+ ٌة.وََهَذا ُحج� ٌة.وََهَذا ُحج� ٌة.وََهَذا ُحج� ين حديث ا وََهَذا ُحج�

  ))))٢٢٢٢(((( .است »تجح«شريف، 

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  
  �  _َقدَْینَنْیلُ الَفْر حدیث+�

�+
 
�_  �  

بير كاستاذ  و محدث وفقيه  ورا امام العصر شريف  حديث اين  _۲۰۸+
هـ ق)   1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نورامحمد حضرت موالنا 

  تخريج نموده است. »قََدیْننَیُْل الَفْر « رفع يدينمورد  در كتاب المثال خود در
ِطيْ وَاهِِب الوَاهِِب الوَاهِِب الوَاهِِب الyِ ا~ْ yِ ا~ْ yِ ا~ْ yِ ا~ْ وَ وَ وَ وَ 

�
ِطيْ ل
�
ِطيْ ل
�
ِطيْ ل
�
 ل

َ
pَفِة ... بَّسنَِدهِ إ 
َ

pَفِة ... بَّسنَِدهِ إ 
َ

pَفِة ... بَّسنَِدهِ إ 
َ

pِد َفِة ... بَّسنَِدهِ إ�ِد َحْفِص بِْن ِليَاٍث َقْن 2َُم�ِد َحْفِص بِْن ِليَاٍث َقْن 2َُم�ِد َحْفِص بِْن ِليَاٍث َقْن 2َُم�بِن بِن بِن بِن َحْفِص بِْن ِليَاٍث َقْن 2َُم =َْ>َ $ِ
َ
ِ$ َ<َْ= أ
َ
ِ$ َ<َْ= أ
َ
ِ$ َ<َْ= أ
َ
قَاَل: قَاَل: قَاَل: قَاَل: أ

 َجنِْب 
َ

pيُْت إ
�
 َجنِْب َصل

َ
pيُْت إ

�
 َجنِْب َصل

َ
pيُْت إ

�
 َجنِْب َصل

َ
pيُْت إ

�
بGَِْ عبِْد اِهللا عبِْد اِهللا عبِْد اِهللا عبِْد اِهللا بِْن بِْن بِْن بِْن َقب�اِد َقب�اِد َقب�اِد َقب�اِد َصل بGَِْ بِْن الز� بGَِْ بِْن الز� بGَِْ بِْن الز� ُت بِْن الز�

ْ
ُت ، قَاَل: فََجعَل
ْ
ُت ، قَاَل: فََجعَل
ْ
ُت ، قَاَل: فََجعَل
ْ
 ، قَاَل: فََجعَل

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
n�ُ رَفٍْع n�ُ رَفٍْع n�ُ رَفٍْع n�ُ رَفٍْع ِ� ِ� ِ� ِ�     يََدي� يََدي� يََدي� يََدي� َع َع َع َع ْن أرْفَ ْن أرْفَ ْن أرْفَ ْن أرْفَ أ

ِ{، رَ 
َ
ِ{، رَ َووَْضٍع. قَاَل: يَا ابَن أ
َ
ِ{، رَ َووَْضٍع. قَاَل: يَا ابَن أ
َ
ِ{، رَ َووَْضٍع. قَاَل: يَا ابَن أ
َ
 َووَْضٍع. قَاَل: يَا ابَن أ

َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
َعلَيِْه َعلَيِْه َعلَيِْه َعلَيِْه     ن� رَُسوَل اِهللا َصB� اهللاُ ن� رَُسوَل اِهللا َصB� اهللاُ ن� رَُسوَل اِهللا َصB� اهللاُ ن� رَُسوَل اِهللا َصB� اهللاُ n�ُ رَفٍْع َووَْضٍع، وn�ُ�َ رَفٍْع َووَْضٍع، وn�ُ�َ رَفٍْع َووَْضٍع، وn�ُ�َ رَفٍْع َووَْضٍع، وَ�ِ� ِ� ِ� ِ�     عُ عُ عُ عُ فَ فَ فَ فَ رْ رْ رْ رْ � تَ � تَ � تَ � تَ تُ تُ تُ تُ فْ فْ فْ فْ أ

ةِ، عُم� 
َ

ال و�ِل الص�
َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا افْتَتََح الص�

�
ةِ، عُم� وََسل

َ
ال و�ِل الص�

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا افْتَتََح الص�

�
ةِ، عُم� وََسل

َ
ال و�ِل الص�

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا افْتَتََح الص�

�
ةِ، عُم� وََسل

َ
ال و�ِل الص�

َ
ةَ رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
ال َم، Vََن إذَا افْتَتََح الص�

�
ٍء َحM� ا ا ا ا لَْم يَْرفَعْهَ لَْم يَْرفَعْهَ لَْم يَْرفَعْهَ لَْم يَْرفَعْهَ وََسل ْOَ �ِ �Mٍء َح ْOَ �ِ �Mٍء َح ْOَ �ِ �Mٍء َح ْOَ �ِ َرَ رَ رَ رَ فَ فَ فَ ف 

َ
 غ
َ
 غ
َ
 غ
َ
            ....غ

                                                 
  باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ١/١٤٧٣ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )١(
  كوعباب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الر  ١/١٤٧٣ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )٢(
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در كنار حضرت كه من  كند روايت مي 6 محمد ابو يحيي ترجمه:
در داخل نماز شروع نماز خواندم و  7عباد فرزند حضرت عبد اهللا بن زبير 

مي بينم كه تو  !فرمود: اي برادرزاده 6م. حضرت عباد به رفع يدين نمود
    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB� رسول اهللا حضرت جناب در داخل نماز رفع يدين مي كني، حاآلنكه 

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
رفع يدين مي در اول نماز را آغاز مي نمودند نماز امي كه هنگ تنها وََسل

 ي ديگر درهيچ جادر سپس تا زماني كه از نماز فارغ نمي شدند  و ندكرد
   ))))١١١١((((رفع يدين نمي كردند.نماز داخل 

ين حديث ا ُمرَْسٌل.ُمرَْسٌل.ُمرَْسٌل.ُمرَْسٌل.وََهَذا وََهَذا وََهَذا وََهَذا دامه مي نويسد: ادر  6العصر امام   _�+
  ))))٢٢٢٢(((( .است »مرْسل«شريف، 

ت نزد اهل سنّ »مرْسل حديث« كه قبالً گفته شده استچنان  _�+
ق و روايت ديگري مواف اگرحجت است، و  اكثر علماء جماعت احناف و و

 به اتفاق علماء حجت» حديث مرْسل«موجود باشد، آن  »حديث مرْسل«مؤيد 
  مي گردد. 
   مي نويسد: 6المه نَووِي شافعي چنانچه ع  _�+
ِ مَ مَ مَ مَ     ُب ُب ُب ُب ذهَ ذهَ ذهَ ذهَ مَ مَ مَ مَ وَ وَ وَ وَ  ِ ال ِ ال ِ ال     noِ noِ noِ noِ افِ افِ افِ افِ الش� الش� الش� الش�     ُب ُب ُب ُب ذهَ ذهَ ذهَ ذهَ مَ مَ مَ مَ وَ وَ وَ وَ     هِ هِ هِ هِ بِ بِ بِ بِ     ج� ج� ج� ج� <تَ <تَ <تَ <تَ     هُ هُ هُ هُ كن� كن� كن� كن�     اءِ اءِ اءِ اءِ هَ هَ هَ هَ قَ قَ قَ قَ الفُ الفُ الفُ الفُ     أكiَِ أكiَِ أكiَِ أكiَِ وَ وَ وَ وَ     دَ دَ دَ دَ أhَ أhَ أhَ أhَ وَ وَ وَ وَ     ةَ ةَ ةَ ةَ يفَ يفَ يفَ يفَ نِ نِ نِ نِ حَ حَ حَ حَ     أِب أِب أِب أِب وَ وَ وَ وَ     ٍك ٍك ٍك ٍك ال

     م� م� م� م� انَض انَض انَض انَض     ااااذَ ذَ ذَ ذَ إإإإ    هُ هُ هُ هُ كن� كن� كن� كن� 
َ

pإ 
َ

pإ 
َ

pإ 
َ

pُمرَْسلِ     إ
ْ
ُمرَْسلِ ال
ْ
ُمرَْسلِ ال
ْ
ُمرَْسلِ ال
ْ
                ....هِ هِ هِ هِ بِ بِ بِ بِ     ج� ج� ج� ج� احتَ احتَ احتَ احتَ     هُ هُ هُ هُ دُ دُ دُ دُ عَض عَض عَض عَض يَ يَ يَ يَ     اااامَ مَ مَ مَ     ال

و اكثر فقهاء  6 ، امام احمد6ه ، امام ابوحنيف6امام مالك
هنگامي كه  6ام شافعي جت مي دانند. و نزد امرا ح »مرْسل حديث«
 »مرْسل حديث«توسط حديث ديگري تائيد شود، آن  »مرْسل حديث«

))))٣٣٣٣((((حجت مي گردد. 
        

ُمرَْسُل  مي فرمايد: 6 يعلَيزامام   _�+
ْ
ُمرَْسُل وَال
ْ
ُمرَْسُل وَال
ْ
ُمرَْسُل وَال
ْ
ُ     وُِجدَ وُِجدَ وُِجدَ وُِجدَ     إذَاإذَاإذَاإذَا    وَال

َ
r ُ
َ

r ُ
َ

r ُ
َ

r    فَُهوَ فَُهوَ فَُهوَ فَُهوَ     يُوَافُِقُه،يُوَافُِقُه،يُوَافُِقُه،يُوَافُِقُه،    َماَماَماَما            
                                                 

 تجلیات صفدر:   |  نیل الفرقدین فی مسئلۀ رفع اليََديْن ١٤٣و  ١/١٤٢ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )١(
  اسوۀ رسور کونین فی رفع يََديْن  ٢/٣٠٠
    نیل الفرقدین فی مسئلۀ رفع اليََديْن ١٤٣و  ١/١٤٢ مجموعة الرسائل للکشمیری:  )٢(
  ١/٣٠ رشح مسلم للنووی:  )٣(
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ةٌ  ةٌ ُحج� ةٌ ُحج� ةٌ ُحج�  باشد، موجود »مرْسل حديث«كه روايت ديگري موافق  هنگامي  ....بِايnَفاقٍ بِايnَفاقٍ بِايnَفاقٍ بِايnَفاقٍ     ُحج�
))))١١١١((((د. باشبه اتفاق علماي اسالم حجت مي  »مرْسل حديث«آن 

        

توسط روايات بسياري و  مرْسلاين حديث بايد دانست كه و   _�+
كه موافق آن مي باشد و سراسر اين كتاب انباشته از  بي شمارياحاديث 

ة نزد هم هلذا هيچ اعتراضي بر حجيت آن باقي نماند ،گردد آنهاست تأئيد مي
  جت مي گردد. اسالم ح يعلما

  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  
  �  _تجریدالحدیث +�

�+
 
�_  �  

 ابي الحسين احمد بن محمدامام را شريف حديث اين   _۲۰۹+
المعارف فقه  ةدر داير) ق هـ498 و وفات 362والدت ( 6 بغدادي قدوري

  كرده است. تخريج »التجرید«خود تقابلي 
�بGَِْ     بِْن بِْن بِْن بِْن عبِْد اهللاِ عبِْد اهللاِ عبِْد اهللاِ عبِْد اهللاِ     بِْن بِْن بِْن بِْن     َقب�ادُ َقب�ادُ َقب�ادُ َقب�ادُ     َوَرَو�َوَرَو�َوَرَو�َوَرَو بGَِْ الز� بGَِْ الز� بGَِْ الز� نِيْ     َقنْ َقنْ َقنْ َقنْ الز�

َ
نِيْ أ
َ
نِيْ أ
َ
نِيْ أ
َ
ن� ا��ِ�� هِ هِ هِ هِ أ

َ
ن� ا��ِ�� أ
َ
ن� ا��ِ�� أ
َ
ن� ا��ِ�� أ
َ
َم، Vََن     َصB� اهللاُ َصB� اهللاُ َصB� اهللاُ َصB� اهللاُ أ

�
َم، Vََن َعلَيْهِ وََسل
�
َم، Vََن َعلَيْهِ وََسل
�
َم، Vََن َعلَيْهِ وََسل
�
َعلَيْهِ وََسل

ةِ، إبْتَِداِء إبْتَِداِء إبْتَِداِء إبْتَِداِء يََديِْه ِ� يََديِْه ِ� يََديِْه ِ� يََديِْه ِ�     َفعُ َفعُ َفعُ َفعُ رْ رْ رْ رْ يَ يَ يَ يَ 
َ

ال ةِ، الص�
َ

ال ةِ، الص�
َ

ال ةِ، الص�
َ

ال  الص�
َ

 َوال
َ

 َوال
َ

 َوال
َ

            بَعَد ذَلِ�.بَعَد ذَلِ�.بَعَد ذَلِ�.بَعَد ذَلِ�.    يَْرَفعُ يَْرَفعُ يَْرَفعُ يَْرَفعُ َوال

از پدر  7 زبير حضرت عباد فرزند حضرت عبد اهللا بن ترجمه:
روايت مي كند كه جناب حضرت  5حضرت عبد اهللا بن زبيربزرگوار خود 
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َصB� َصB� َصB� َصB� رسول اهللا 

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
در ابتداي نماز رفع يدين مي كردند و بعد از  تنها وََسل

  ))))٢٢٢٢((((اسر نماز رفع يدين نمي نمودند. آن ديگر در سر
  است. »حديث صحيح«اين حديث شريف،   _�+

  

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٣٥٣ رایة فی تخریج احادیث الهدایة:نصب ال  )١(

  ال ترفع اليََديْن فی تکبیر الرکوع ٢/٥٢٠ التجرید للقدوری:  )٢(



 

  
  
  
  
  
  
  



 

  


	ت �
	ت �
	ت �
	ت     ا��د��ا��د��ا��د��ا��د����            0وا�� �� ��وا�� �� ��وا�� �� ��وا�� �� �
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            _    0وا�� �� ��وا�� �� ��وا�� �� ��وا�� �� ��ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت ا
	د�� ���ت  +
�+

 
�_  �  

  
  �  _ابو داودُسَنن  حدیث+�

�+
 
�_  �  

بو داود سليمان بن األشعث سجِستاني ا امام محدث بزرگ  _۲۱۰+
 ین ابنَ سُ «ف خود وكتاب معر هـ) اين حديث شريف را در 275(متوفى  6
  .موده استبه شمار مي رود روايت ن »اح ِستَّهحَ صِ «كه يكي از كتب  »داؤد

 حضرت بركتپر بخدمت مرتبه دو 0وائل بن حجرحضرت    _�+

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� رسول اهللا 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
اول هنگامي كه بخدمت  ةحاضر گرديد. در مرتب وََسل

    عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� مبارك آنحضرت رسيد مشاهده كرد كه حضرت رسول اكرم 

مَ 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مي  يدينرفع در داخل نماز ها  هدر وقت ركوع و بعد ركوع و در سجد وََسل

   ))))١١١١(((( .روايت نمودنيز خود را ة يدين هاي مشاهدرفع  ناي ةو وي هم ،نمودند
خدمت ه دوم ب ةمرتبدر كه  و سپس بعد از گذر مدتي هنگامي

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� حضرت نبي اكرم 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
رسيد اين بار مشاهده كرد كه حضرت  وََسل

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� رسول اكرم 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
حاال فقط در وقت شروع  7كرام  ةصحابو  وََسل

 ةمشاهد اين 0حجروائل بن حضرت مي نمايند و بس.  يديننماز رفع 
   .خود را نيز روايت نمود

 يدينيك رفع  نسلهاي آينده بدانند كه تنهاو همچنين بخاطر آنكه 
            عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��  ت رسول اكرمحضرنماز  يعملآخرين طريقة  ،نماز اسرتسردر 

                                                 
َالِة،  ٧٢٣حدیث  ١/١٩٢ داود:سنن ا�   (١)   فی الصالة یََديْنال باب فی رفعأَبْوَاُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ
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مَ 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
 ةر مرتبكه دهاي  يدينرفع  ةباقيماند بوده 7كرام  ةو تمامي صحاب وََسل

 اًحيصر متروك و منسوخ شده است اكنونمشاهده كرده بود قبلي آمدنش 
 در مرتبة دوم آمدنش به مدينة منوره 7كرام  ةصحابهمة اعالم كرد كه 

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� كرم حضرت رسول ادر محضر 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
در سراسر نماز فقط يكبار  وََسل

هاي ركوع و بعد ركوع  يدينرفع  بنابرينو بس،  نجام مي دادندا يدينرفع 
   .مي باشدهمه منسوخ و متروك ها  هو سجد

يْ 
َ
عَنَا َ�ِيٌك، َقْن َ�ِصِم بِْن ُ� ِ% َشيْبََة، َحد�

َ
عَنَا ُقثَْماُن نُْن أ يْ َحد�

َ
عَنَا َ�ِيٌك، َقْن َ�ِصِم بِْن ُ� ِ% َشيْبََة، َحد�

َ
عَنَا ُقثَْماُن نُْن أ يْ َحد�

َ
عَنَا َ�ِيٌك، َقْن َ�ِصِم بِْن ُ� ِ% َشيْبََة، َحد�

َ
عَنَا ُقثَْماُن نُْن أ يْ َحد�

َ
عَنَا َ�ِيٌك، َقْن َ�ِصِم بِْن ُ� ِ% َشيْبََة، َحد�

َ
عَنَا ُقثَْماُن نُْن أ نِيِه، َحد�

َ
نِيِه، ٍب، َقْن أ
َ
نِيِه، ٍب، َقْن أ
َ
نِيِه، ٍب، َقْن أ
َ
ٍب، َقْن أ

 ُصُدورِِهْم 5ِ     ............َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل:َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل:َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل:َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل:
َ

يِْدفَُهْم إ8ِ
َ
فْتُُهْم يَْرفَعُوَن أ

َ
تَيْتُُهْم فََرأ

َ
 ُصُدورِِهْم 5ِ قَاَل: عُم� أ

َ
يِْدفَُهْم إ8ِ

َ
فْتُُهْم يَْرفَعُوَن أ

َ
تَيْتُُهْم فََرأ

َ
 ُصُدورِِهْم 5ِ قَاَل: عُم� أ

َ
يِْدفَُهْم إ8ِ

َ
فْتُُهْم يَْرفَعُوَن أ

َ
تَيْتُُهْم فََرأ

َ
 ُصُدورِِهْم 5ِ قَاَل: عُم� أ

َ
يِْدفَُهْم إ8ِ

َ
فْتُُهْم يَْرفَعُوَن أ

َ
تَيْتُُهْم فََرأ

َ
قَاَل: عُم� أ
ِسيَةٌ 

ْ
ك

َ
ةِ وَعَلَيِْهْم بََرانُِس وَأ

َ
ال ِسيَةٌ افْتِتَاِح الص�

ْ
ك

َ
ةِ وَعَلَيِْهْم بََرانُِس وَأ

َ
ال ِسيَةٌ افْتِتَاِح الص�

ْ
ك

َ
ةِ وَعَلَيِْهْم بََرانُِس وَأ

َ
ال ِسيَةٌ افْتِتَاِح الص�

ْ
ك

َ
ةِ وَعَلَيِْهْم بََرانُِس وَأ

َ
ال         ....افْتِتَاِح الص�

حضرت  فرمايد كه من جناب مي 0حجروائل بن حضرت  ترجمه:
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� سول اهللا ر

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
و سپس چون مرتبة دوم به مدينة  ... را ديدم وََسل

    عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� تمامي اصحاب حضرت رسول اهللا منوره آمدم، اينبار ديدم كه 

مَ 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
دت از ش كهنآ سبببه مي نمايند.  يدينفقط در آغاز نماز تا سينه رفع  وََسل

  ))))١١١١((((    .ها و لباس هاي شان بود زير شال دست هاي شان درسردي 
راويان اين حديث شريف همگان از راويان صحيح بخاري    _�+

شريف اند و اين حديث شريف در صحت، همپاية لم سصحيح مو شريف 
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو شريف احاديث صحيح بخاري 

 يعمل طريقة شريف حديث اين در 0حجر بن وائل حضرت   _�+
حتي يك صحابي و را مشاهده و ذكر نموده  7كرام  ةتمامي صحابنماز 

 ةشود كه تمامي صحاب ياز اينجا دانسته م .مستثني نساخته استاز اينكار را 
 ،شريف مدينة به 0حجردوم آمدن حضرت وائل بن  ةدر مرتب 7كرام 

در  يدين رفعو  كردندمي  يديندر وقت شروع نماز رفع  تنهابال استثناء 

                                                 
َالِة،   ٧٢٨حدیث  ١/١٩٣ داود:سنن ا�   )١( فی  یََديْنباب فی رفع الأَبَْواُب تَْفِريعِ اْستِْفتَاحِ الصَّ   الصالة
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و همين است مذهب  ترك كرده بودند.به كُلّي نماز را  داخل يساير جاها
  .سوادهم يالَعتَ اهللاُ مهكَثَرَجماعت احناف  ت وسنّاهل 

  
  �  _ِنیشرح ابی داؤد َعْیحدیث +�

�+
 
�_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _۲۱۱+
ـ ق) در  855 (متوفى 6   نموده است. تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «ه

 عَ عَ عَ عَ     �Nِ �Nِ �Nِ �Nِ رأيُت ا�L رأيُت ا�L رأيُت ا�L رأيُت ا�L     َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل:َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل:َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل:َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر، قَاَل:
 لَ لَ لَ
 الس� الس� الس� الس�     هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ لَ

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

الةَ َرفـَع الةَ َرفـَع الةَ َرفـَع الةَ َرفـَع الص� الص� الص� الص�     اْفتَتَحَ اْفتَتَحَ اْفتَتَحَ اْفتَتَحَ     P َP َP َPَ حِ حِ حِ حِ     مُ مُ مُ مُ ال
 ُصدُ     ....يهِ يهِ يهِ يهِ يَاَل أذُنَ يَاَل أذُنَ يَاَل أذُنَ يَاَل أذُنَ حِ حِ حِ حِ     هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ يَدَ يَدَ يَدَ يَدَ 

َ
يِْدفَُهمْ إ8ِ

َ
فْتُُهمْ يَْرَفُعوَن أ

َ
تَيْتُُهمْ فََرأ

َ
 ُصدُ قَاَل: عُم� أ

َ
يِْدفَُهمْ إ8ِ

َ
فْتُُهمْ يَْرَفُعوَن أ

َ
تَيْتُُهمْ فََرأ

َ
 ُصدُ قَاَل: عُم� أ

َ
يِْدفَُهمْ إ8ِ

َ
فْتُُهمْ يَْرَفُعوَن أ

َ
تَيْتُُهمْ فََرأ

َ
 ُصدُ قَاَل: عُم� أ

َ
يِْدفَُهمْ إ8ِ

َ
فْتُُهمْ يَْرَفُعوَن أ

َ
تَيْتُُهمْ فََرأ

َ
ةِ قَاَل: عُم� أ

َ
ال ةِ ورِِهْم 5ِ افْتِتَاِح الص�
َ

ال ةِ ورِِهْم 5ِ افْتِتَاِح الص�
َ

ال ةِ ورِِهْم 5ِ افْتِتَاِح الص�
َ

ال ورِِهْم 5ِ افْتِتَاِح الص�
ِسيَةٌ 

ْ
ك

َ
ِسيَةٌ وََعلَيِْهْم بََرانُِس َوأ

ْ
ك

َ
ِسيَةٌ وََعلَيِْهْم بََرانُِس َوأ

ْ
ك

َ
ِسيَةٌ وََعلَيِْهْم بََرانُِس َوأ

ْ
ك

َ
        ....وََعلَيِْهْم بََرانُِس َوأ

حضرت  فرمايد كه من جناب مي 0حجروائل بن حضرت  ترجمه:
 عَ عَ عَ عَ  خدارسول 

 لَ لَ لَ
 الس� الس� الس� الس�     هِ هِ هِ هِ يْ يْ يْ يْ لَ

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

و سپس چون مرتبة دوم به مدينة منوره ... را ديدم     مُ مُ مُ مُ ال
    عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     �� �� �� �� َص َص َص َص تمامي اصحاب كرام حضرت رسول اهللا آمدم، اينبار ديدم كه 

مَ 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
از  سببش اين بود كهمي نمايند. و  يديندر آغاز نماز تا سينه رفع  تنها وََسل
  ))))١١١١((((    .هاي شان بود ها و لباس دت سردي، دست هاي شان در زير شالش

اين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث صحيح بخاري    _�+
  شريف صحيح مي باشد.لم سصحيح مو شريف 

  
  �  _َجم الکبیرالُمْع حدیث+�

�+
 
�_  �  

 حمد طبرانياامام محدث سليمان بن را شريف  حديث اين  _۲۱۲+

ـ ) در كتاب خود 360(متوفى  6   وايت نموده است.خود ر »املُْعَجم الکبیر«ه
                                                 

  یََديْنباب فی رفع ال ٣/٣١٢داود للعینی: رشح سنن ا�   )١(
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ثَتWِْ َميُْمونَُة بِنُْت ُحجْ  ِ]Z قَاَل: َحد� َ\َْ
ْ
َم�ُد نُْن َقبِْد اِهللا ا[ ُ̂ عَنَا  ِر بِْن َقبِْد َحد�

َب�اِر بِْن وَائِِل بِْن 
ْ
َ̀ بِنَْت َقبِْد ا_ ْaَ م�

ُ
ْت: َسِمعُْت َقم�bِ أ

َ
َب�اِر بِْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر قَال

ْ
ا_

َقَمَة َقمdَها،
ْ
َب�اِر، َقْن َعل

ْ
نِيَها َقبِْد ا_

َ
َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر قَاَل: ِجئُْت ا�Nِ�L َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر قَاَل: ِجئُْت ا�Nِ�L َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر قَاَل: ِجئُْت ا�Nِ�L َقْن وَائِِل بِْن ُحْجٍر قَاَل: ِجئُْت ا�Nِ�L  ُحْجٍر، َقْن أ

مَ 
�
مَ َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل
�
مَ َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل
�
مَ َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل
�
َم: يَا وَائُِل     فََقاَل hِ رَُسوُل اهللاِ َص�� اهللاُ فََقاَل hِ رَُسوُل اهللاِ َص�� اهللاُ فََقاَل hِ رَُسوُل اهللاِ َص�� اهللاُ فََقاَل hِ رَُسوُل اهللاِ َص�� اهللاُ ... ... ... ...     َص�� اُهللا َعلَيِْه وََسل

�
َم: يَا وَائُِل عَلَيِْه وََسل
�
َم: يَا وَائُِل عَلَيِْه وََسل
�
َم: يَا وَائُِل عَلَيِْه وََسل
�
نَْن ُحْجٍر، إِذَا نَْن ُحْجٍر، إِذَا نَْن ُحْجٍر، إِذَا نَْن ُحْجٍر، إِذَا     عَلَيِْه وََسل

ْعَُل يََدفَْها ِحَذاَء ثَْدفَيَْها.
َ

k ُة
َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجعَْل يََديَْك ِحَذاءَ أ

�
ْعَُل يََدفَْها ِحَذاَء ثَْدفَيَْها.َصل

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجعَْل يََديَْك ِحَذاءَ أ

�
ْعَُل يََدفَْها ِحَذاَء ثَْدفَيَْها.َصل

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجعَْل يََديَْك ِحَذاءَ أ

�
ْعَُل يََدفَْها ِحَذاَء ثَْدفَيَْها.َصل

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجعَْل يََديَْك ِحَذاءَ أ

�
        َصل

به زماني كه  كه روايت مي كند 0حجرحضرت وائل بن  ترجمه:
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� خدمت رسول اكرم 

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
به من فرمودند:  حاضر شدم، آنحضرت وََسل

 يدينرفع هايت ، برابر با گوش كني غازنماز آاي وائل بن حجر! چون به 
  ))))١١١١((((    .كند يدينرفع اش  هو زن، برابر با سين كن،

 هللارسول ا »حديث قولي« اين در0حجرحضرت وائل بن    _�+
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� 

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� نيز روايت مي كند كه حضرت رسول اكرم  وََسل

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
 وََسل

  دادند.  حكمدو 
 دان در بعضي امور تفاوت دارد،يكي اينكه چون نماز زنان و نماز مر

 يديننه رفع مر كردند كه مردان برابر با گوش و زنان برابر با سياآنحضرت 
  و بس. گردد  يديندر آغاز نماز رفع  تنهاامر كردند كه  اً. و ثانيكنند

جماعت احناف مطابق اين فرمان  سنت ووالحمد هللا كه ما اهل 
مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� حضرت رسول اكرم 

�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
، هم نماز مردان و نماز زنان را در بعضي وََسل

    اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص��     اين فرمان حضرت رسول اكرم مطابقامور متفاوت مي دانيم و هم 

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
  مي نمائيم و بس. يدينتنها در آغاز نماز رفع  وََسل

ديمپندار  ــع   فاـراه صه ـك س
  فت جز بر پي مصطفيرتوان 

  اواخر در 0حجرحضرت وائل بن همچنين بايد دانست كه    _�+

                                                 
ْحيَى بِنُْت عَبِْد الَْجبَّاِر بِْن وَائِِل بْـِن ُحْجـٍر، بَاُب الْوَاِو، أُمُّ يَ  ٢٨حدیث  ٢٢/١٩ املعجم الکبیر للطربانی:  (١)   عَْن َعمِّهَا عَلَْقَمةَ 



 

+264_ 

كه در عمر خويش در شهر كوفه سكونت گزيد و اين حقيقت تاريخي است 

در داخل  يديناهالي شهر كوفه بر متروك بودن رفع  ،خير القرون اسالم

 حجرثابت نيست كه حضرت وائل بن  مچنين هرگزهنماز اجماع داشتند. و 

 هميشه نماز داخل در سجود و ركوع وقت در كوفه شهر در سكونت بعد 0

  .رده باشديدين كرفع 

 ثقات مي باشند.همگان اويان اين حديث شريف تمامي ر   _�+

  است. »حديث صحيح« ،حديث شريفاين  و

شناسم  گويد او را نمي ياش م درباره 6 ميثَيه المهعيحيي كه  اُم

م مي باشد. اُ 6 است و دختر عبد الجبار بن وائل »كشَّه«و  »جشَّه«نامش 

  )١( .يحيي كنية او است

  

  �  _َمعُ الزوائدَمْج حدیث+�

�+ �_  �  

 (متوفى 6 مي شافعيثَيالمه هعرا شريف  حديث ينا  _۲۱۳+

 تخريج »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد«خود كتاب معروف  در )ق هـ 807

  نموده است.

 ِ� رَسُ 
َ

: قَال
َ

 اهللاِ َوَقْن وَائِِل بِْن ُحْجرٍ قَال
ُ

َم: اهللاُ   َص�� ول
�
يِْه وََسل

َ
يَا وَائَِل نَْن « َعل

يَْت فَاجْ 
�
َْعُل يََدْفَها ِحَذاَء ثَْدَفيَْهاُحْجٍر إِذَا َصل

َ
ةُ .

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
  ».َعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

به زماني كه  كه روايت مي كند 0حجرحضرت وائل بن  ترجمه:

يْهِ  اهللاُ  َص�� خدمت رسول اكرم 
َ
مَ  عَل

�
به من فرمودند:  حاضر شدم، آنحضرت وََسل

  يدينرفع هايت ، برابر با گوش كني غازنماز را آاي وائل بن حجر! چون 

                                                 
إك+ل  |   ٤/١٩٧٥للدارقطنی:  املؤتَلِف واملختَلِف|    ١/٤٤٢ تبص� املنتبه بتحرير املشتبه البن حجر:  (١)

  ٣/٢٤٣ وألقابهم وكناهم:توضيح املشتبه يف ضبط أس+ء الرواة وأنسابهم |    ١٥٢٠ش+رۀ  ٢/٢٥٠ اإلك+ل:
      ٦٢/٣٩٠تاريخ دمشق البن عساکر: |  
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  ))))١١١١((((    .يدين كندرفع اش  هو زن، برابر با سين كن،
 وتمامي راويان اين حديث شريف همگان ثقات مي باشند.    _�+

  است. »حديث صحيح« ،حديث شريفاين 
نويسد: يكي از راويان  در دنبالة حديث مي 6 ميثَيالمه هع   _�+

 سايرم يحيي بنت عبد الجبار است و من او را نمي شناسم. و اين حديث اُ
            ))))٢٢٢٢((((    .همگان ثقات اند ،راويان اين حديث

و ساير  6، امام دارقطني شافعي 6اما عالمه ابن حجر شافعي 
مي او ربارة دم يحيي بنت عبد الجبار را مي شناسند و اُ ،علماء فن حديث

و عمة  6 وائلالجبار بن  است و دختر عبد »جشَّه« شد كه اسمننويس
 اُممي باشد.  وائل بن الجبار عبد بن رجح بن محمدميمونه بنت حجر و 

        ))))٣٣٣٣((((    .دوي ايشان از او حديث روايت مي كنند هر و او است تيحيي كني

  
  �  _جامع المسانید والسنن حدیث+�

�+
 
�_  �  

 6عالمه ابن كثير شافعي دمشقي  اين حديث شريف را  _۲۱۴+
  تخريج نموده است. »جامع املسانید والسنن«در كتاب خود هـ)  774(متوفى 

̀ بنت عبد ا_با a من حديث أم pاqر بن وائل عن أبيها وعمها علقمةوللط 
مَ اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ      َص��  َص��  َص��  َص�� اهللاِ اهللاِ اهللاِ اهللاِ     وَل وَل وَل وَل رَسُ رَسُ رَسُ رَسُ     : أن� : أن� : أن� : أن� ٍل ٍل ٍل ٍل ائِ ائِ ائِ ائِ ن وَ ن وَ ن وَ ن وَ عَ عَ عَ عَ 

�
مَ  َعلَيِْه وََسل
�
مَ  َعلَيِْه وََسل
�
مَ  َعلَيِْه وََسل
�
ُ      َعلَيِْه وََسل

َ
s قَاَل ُ
َ

s قَاَل ُ
َ

s قَاَل ُ
َ

s يَْت : «: «: «: «قَاَل
�
يَْت يَا وَائَِل نَْن ُحْجـٍر إِذَا َصـل
�
يَْت يَا وَائَِل نَْن ُحْجـٍر إِذَا َصـل
�
يَْت يَا وَائَِل نَْن ُحْجـٍر إِذَا َصـل
�
يَا وَائَِل نَْن ُحْجـٍر إِذَا َصـل

َْعُل يََدْفَها ِحَذاَء ثَْدَفيَْها
َ

k ُة
َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
َْعُل يََدْفَها ِحَذاَء ثَْدَفيَْهافَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
َْعُل يََدْفَها ِحَذاَء ثَْدَفيَْهافَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
َْعُل يََدْفَها ِحَذاَء ثَْدَفيَْهافَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
        ».».».».فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

  بهزماني كه  كه روايت مي كند 0حجرحضرت وائل بن  ترجمه:
                                                 

َالِة، بَاُب التَّكْبMِِ  ٢٥٩٤حدیث  ٢/١٠٣ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمی:  (١)   كِتَاُب الصَّ

َالِة، بَاُب التَّكْبMِِ  ٢٥٩٤حدیث  ٢/١٠٣ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمی:  )٢(   كِتَاُب الصَّ

إكVل  |   ٤/١٩٧٥للدارقطنی:  املؤتَلِف واملختَلِف|    ١/٤٤٢ تبصM املنتبه بتحرير املشتبه البن حجر:  )٣(       ٦٢/٣٩٠تاريخ دمشق البن عساکر: |    ٣/٢٤٣ توضيح املشتبه يف ضبط أسVء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم:|    ١٥٢٠شVرۀ  ٢/٢٥٠ اإلكVل:
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مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� خدمت رسول اكرم 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
به من فرمودند:  حاضر شدم، آنحضرت وََسل

يدين رفع هايت ، برابر با گوش كني غازز را آنمااي وائل بن حجر! چون به 
        ))))١١١١((((    .يدين كندرفع اش  هو زن، برابر با سين كن،

 وتمامي راويان اين حديث شريف همگان ثقات مي باشند.    _�+
  است. »حديث صحيح« ،حديث شريفاين 

  
  �  _کنز العمالحدیث +�

�+
 
�_  �  

 قي هندي حنفيعالمه حسام الدين مترا  شريفحديث  اين  _۲15+
كنز الع/ل يف سنن األقوال «كتاب مشهور خود هـ ق) در  975(متوفى  6

  است. نموده تخريج »واألفعال
َْعُل يََدْفَها ««««

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

�
َْعُل يََدْفَها يَا وَائَِل نَْن ُحْجرٍ إِذَا َصل

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

�
َْعُل يََدْفَها يَا وَائَِل نَْن ُحْجرٍ إِذَا َصل

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

�
َْعُل يََدْفَها يَا وَائَِل نَْن ُحْجرٍ إِذَا َصل

َ
k ُة

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

�
يَا وَائَِل نَْن ُحْجرٍ إِذَا َصل

  ».».».».ِحَذاَء ثَْدَفيَْهاِحَذاَء ثَْدَفيَْهاِحَذاَء ثَْدَفيَْهاِحَذاَء ثَْدَفيَْها
رسول اكرم  است كهروايت  0حجرئل بن ضرت وااز ح ترجمه:

مَ     عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ     اهللاُ اهللاُ اهللاُ اهللاُ     َص�� َص�� َص�� َص�� 
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
مَ وََسل
�
، برابر با كني غازآ نمازفرمودند: اي وائل بن حجر! چون به  وََسل

        ))))٢٢٢٢((((    .يدين كندرفع اش  هو زن، برابر با سين كن،يدين رفع هايت گوش 

  
  �  _إع1ءُ الس/َنن حدیث+�

�+
 
�_  �  

 احمدمحدث فقيه محقق عالمه ظفر را  شريف حديث اين  _216+
 »ننَ السُّ  إعالءُ «) در كتاب ال مثال خود هـ 1394(متوفي  6 عثماني تهانوي

  تخريج نموده است.
                                                 

  وائل بن حجر بن سعد بن مرسوق  ١٠٦٥٠حدیث  ٨/٤٠٦: والسنن البن کثیرجامع املسانید   (١)

  يف أركان الصالةكتاب الصالة من قسم األقوال؛ الفصل الثاo  ١٩٦٤٠حدیث  ٧/٤٣١ کنز العVل:  )٢(
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 اهللاِ رَِ�َ اُهللا َعنُه  َقْن وَائِِل بِْن ُحْجرٍ 
ُ

 رَُسول
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
َم:اهللاُ   َص�� ق

�
يِْه وََسل

َ
  َعل

» 
�
َْعُل يََدْفَها ِحـَذاَء يَا وَائَِل نَْن ُحْجٍر إِذَا َصل

َ
ةُ +

َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

  ».ثَْدَفيَْها

حضرت  كه مي كندروايت  0حجرضرت وائل بن از ح ترجمه:

يْهِ  اهللاُ  َص�� رسول اكرم 
َ
مَ  عَل

�
 غازنماز را آفرمودند: اي وائل بن حجر! چون  وََسل

يدين رفع اش  هو زن، برابر با سين كن،يدين رفع هايت ش ، برابر با گوكني

  )١( .كند

ثقات  ههماويان اين حديث شريف چنانكه گذشت تمامي ر   _�+

  است. »حديث صحيح« ،حديث شريفو اين  اند

  
  �  _الجامع الصغیرحدیث +�

�+ �_  �  

 6را امام جالل الدين سيوطي شافعي شريف حديث اين   _۲۱۷+

  تخريج كرده است.  »الجامع الصغیر«هـ) در كتاب مشهور خود  911(متوفي 

َْعُل يََدْفَها «
َ

ةُ +
َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

�
يَا وَائَِل نَْن ُحْجرٍ إِذَا َصل

  ».ِحَذاَء ثَْدَفيَْها

رسول اكرم  است كهروايت  0حجرضرت وائل بن از ح ترجمه:

يْهِ  اهللاُ  َص�� 
َ
مَ  عَل

�
، برابر با كني غازآ نمازفرمودند: اي وائل بن حجر! چون به  وََسل

  )٢( .يدين كندرفع اش  هو زن، برابر با سين كن،يدين رفع هايت گوش 

ثقات  ههماويان اين حديث شريف چنانكه گذشت تمامي ر   _�+

  است. »حديث صحيح« ،و اين حديث شريف مي باشند

                                                 
  باب افرتاض التحریمة وسننها ٦٥٦حدیث  ٢/١٨١ إعالء السنن للتهانوی:  )١(
  ياء النداء مع الواو ٢٦٣٧٤حدیث  ٢٣/٤٣٩ جامع االحادیث للسیوطی:  )٢(
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  �  _َمعُ الزوائدَمْج حدیث+�

�+ �_  �  

 (متوفى 6 مي شافعيثَيالمه هعرا شريف  حديث اين  _۲۱۸+

  نموده است. تخريج »مجمع الزوائد ومنبع الفوائد« در )ق هـ 807

 ِ� رَسُ 
َ

: قَال
َ

 اهللاِ َوَقْن وَائِِل بِْن ُحْجرٍ قَال
ُ

َم: اهللاُ   َص�� ول
�
يِْه وََسل

َ
يَا وَائَِل نَْن « َعل

َْعُل يََدْفَها ِحَذاَء ثَْدَفيَْهاُحجْ 
َ

ةُ (
َ
َمْرأ

ْ
ذُغَيَْك، وَال

ُ
يَْت فَاْجَعْل يََديَْك ِحَذاَء أ

�
  ».ٍر إِذَا َصل

رسول اكرم  كه كند روايت مي 0حجر بن حضرت وائل ترجمه:

يْهِ  اهللاُ  َص�� 
َ
مَ  عَل

�
، كني غازنماز را آبه من فرمودند: اي وائل بن حجر! چون  وََسل

  )١( .يدين كندرفع اش  هو زن برابر با سين كن، يدينرفع هايت ابر با گوش بر

 ثقات مي باشند.همگان اويان اين حديث شريف تمامي ر   _�+

  است. »حديث صحيح« ،حديث شريفاين و 

 دنبالة حديث ميجاي ديگري به در  6 ميثَيالمه هع   _�+

اُم يحيي بنت عبد الجبار است و من او را  اين حديثنويسد: يكي از راويان 

   )٢( .نمي شناسم. و ساير راويان اين حديث، همگان ثقات اند

، امام 6عالمه ابن حجر شافعي م يحيي بنت عبد الجبار را اُاما 

او مي ربارة و ساير علماء فن حديث مي شناسند و د 6 دارقطني شافعي

و عمة  6 وائلد الجبار بن است و دختر عب »جشَّه«نويسند كه اسمش 

 مي باشد. اُم وائل بن الجبار عبد بن رجح بن محمدميمونه بنت حجر و 

  )٣( .دوي ايشان از او حديث روايت مي كنند هر يحيي كنيت او است و

                                                 
  كِتَاُب الَْمنَاقِِب؛ بَاُب َما َجاءَ ِيف وَائِِل بِْن ُحْجٍر  ١٦٠٠٥حدیث  ٩/٣٧٤ مجمع الزوائد للهیثمی:  (١)
َالِة، بَاُب التَّكْب6ِِ  ٢٥٩٤حدیث  ٢/١٠٣ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهیثمی:  )٢(   كِتَاُب الصَّ
إكKل  |   ٤/١٩٧٥للدارقطنی:  املؤتَلِف واملختَلِف|    ١/٤٤٢ رير املشتبه البن حجر:تبص6 املنتبه بتح  )٣(

  ٣/٢٤٣ توضيح املشتبه يف ضبط أسKء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم:|    ١٥٢٠شKرۀ  ٢/٢٥٠ اإلكKل:
      ٦٢/٣٩٠تاريخ دمشق البن عساکر: |  
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+  ���� 
ّ
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�+ �_  �  

  

  �  _سحاق بن راهویها َندُمْسحدیث +�

�+ �_  �  

براهيم بن اسحاق بن ابو يعقوب امام ارا شريف حديث اين   _۲۱۹+
 238(متوفى  6 ابن راهويه هي معروف بزِروبراهيم حنظلي مامخلد بن 

  ت.خود روايت نموده اس »نَدُمسْ «) در ق هـ

 ُ
ْ

�
َ
ْت: َسأ

َ
ةِ رَُسوِل اهللاِ َقْن َقمَْرةَ، َقْن َ�ئَِشَة، قَال

َ
 َص%$ اُهللا َعلَيْهِ هَا َقْن َصال

ْت:  وََسل$مَ 
َ
قِبْلََة َويَْرفَُع يََديْهِ َ+َن رَُسوُل اهللاِ «فََقال

ْ
 َص%$ اُهللا َعلَيِْه وََسل$َم فَُقوُم فَيَْستَْقبُِل ال

َسهُ ِحَذاءَ ِمنَْكبَيِْه وَ 
ْ
بَتَيِْه َوُ<َاِ= بِعَُضَديِْه، عُم$ يَْرفَُع رَأ

ْ
 رُك

َ
Aَ عُم$ يَْرَكُع فَيََضُع يََديِْه ،ُ BCيَُك

َاهَ 
ُ

F عُم$ يَْسُجُد فَيََضُع يََديِْه ،
ً

ْطَوُل ِمْن قِيَاِمُكُم َهَذا قَلِيال
َ
بَُه َويَُقوُم قِيَاًما ُهَو أ

ْ
 َويُِقيُم ُصل
ِقبْلَِة َوُ<َ 

ْ
 نَيَاِض إِنَْطيِْه ِمْن ال

َ
Sِغُْظُر إ

َ َ
يُْت َحX$ إBWِ أل

َ
اِ= بِعَُضَديِْه َما اْستََطاَع فِيَما رَأ

ْن يَْسُقَط 
َ
ُمَْ\ َويَْكرَهُ أ

ْ
يbَُْى َويَنِْصُب ا[

ْ
 قََدِمِه ال

َ
Aَ َسُه فَيَْجلُِس

ْ
ِفِه، عُم$ يَْرفَُع رَأ

ْ
َخل

 ِbَْي
َ ْ
 ِشقBِه األ

َ
Aَ«.  

عمرَه روايت مي كند كه من از اُم المؤمنين بي بي حضرت  ترجمه:
يْهِ  اهللاُ  َص%$ پرسيدم كه حضرت رسول اكرم  1عايشة صديقه 

َ
به چه  وََسل$مَ  عَل

اهللا  فرمود: حضرت رسول 1 ي نماز مي خواندند. بي بي عايشة صديقهشكل
يْهِ  اهللاُ  َص%$ 

َ
ع يدين مي كردند و اهللا اكبر چون براي نماز مي ايستادند رف وََسل$مَ  عَل

(بعد قرائت) به ركوع مي رفتند و دست هاي مبارك را بر  سپسمي گفتند، 
روي زانوهاي خويش مي نهادند و بازوهاي مبارك را از پهلو دور نگه مي 
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سپس از ركوع بر مي خاستند و راست ايستاده مي شدند و كمي  .داشتند
ه مي شدند، سپس براي سجده مي رفتند بيشتر از مقدار ايستادن شما ايستاد

و (انگشتان) دست هاي مبارك را به سمت قبله مي گرفتند، و بازوهاي 
خاستند و پاي  مبارك را از بدن دور نگه مي داشتند... سپس از سجده بر مي

چپ را بر روي زمين هموار مي كردند و پاي راست را ايستاده مي نمودند و 
مكروه مي دانستند كه (مانند نشستن زنان در سپس بر آنها مي نشستند، و 

 .نماز) خود را بر سمت چپ خويش بيندازند
)١(

   

م لسمراويان اين حديث شريف، همگان از راويان صحيح   _�+
مطابق  ين حديثشما اا ،حارثه بن محمد كه راوي ضعيف استاال  اندشريف 

اولي  يگر در درجةيا مؤيد د يك شاهد يا متابع واصول حديث در موجوديت 
 گيرد قرار مي »صحيح حديث« يعني صحت

 ،سراسر احاديث كتاب حاضر و )٢(
 شواهد و مؤيدات اين حديث شريف است.
)٣(

  

  مي باشد. »حيححديث حسن و ص«پس اين حديث شريف،   _�+

 صديقه عايشة بي بي المؤمنين ماُ در اين حديث شريف حضرت  _�+

يْهِ  اهللاُ  َص%$ اهللا  نماز حضرت رسولآن افعال  1
َ
را بيان مي كند كه با  وََسل$مَ  عَل

 َص%$ آنحضرت  يدينديد و در سلسلة اين افعال نماز، رفع مي چشمان خود 

يْهِ  اهللاُ 
َ
را نيز ذكر مي نمايد و به صراحت مي گويد كه حضرت رسول  وََسل$مَ  عَل

                                                 
  چاپ مدینۀ منوره ١٠٠٨حدیث  ٢/٤٤١ مسند اسحاق بن راهويه:  (١)
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص م الحدیث للتهانوی:  قواعد فی علو    )٢(

يغمبر ثاني در حديث خواني پسلفي مانند فرقة جديد التاسيس ه نزد شيخ ناصر آلباني ك   )٣(

    مثالً: را صحيح قرار داده است. حارثه بن محمدبسا احاديث پنداشته مي شود، 
َالةِ   ٢٤٣دیث ح ٢/١١ جامع الرتمذی: َالِة، بَاُب َما يَُقوُل ِعنَْد افْتِتَاحِ الصَّ   (الشاملة) أَبْوَاُب الصَّ
  (الشاملة)كِتَاُب الزَّكَاِة، بَاُب َمِن اْستََفادَ َماًال  ١٧٩٢حدیث  ١/٥٧١ سنن ابن ماجه:

ين ا .صحيح لغَيرِهنويسد:  مي حارثه بن محمدشيخ شعيب ارناؤوط نيز دربارة حديث 

  مي باشد.  »حديث صحيح«حديث در موجوديت روايت مؤيد و موافق آن 
  (تحقیق ارناؤوط)كِتَاُب الزَّكَاِة، بَاُب َمِن اْستََفادَ َماًال  ١٧٩٢حدیث شTره  ٣/١٢ سنن ابن ماجه:
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يْهِ  اهللاُ  َص%$ خدا 
َ
و  دندكرمي  يدينيكبار رفع تنها نماز نتهاي از ابتداء تا ا وََسل$مَ  عَل

  . در شروع نمازط فقآنهم  ،بس

 طريقةدر دانسته مي شود كه از روي اين حديث شريف   _�+
يْهِ  اهللاُ  َص%$ مسنون نماز رسول اكرم 

َ
يْهِ  اهللاُ  َص%$ كه خانم آن مبارك  وََسل$مَ  عَل

َ
 وََسل$مَ  عَل

به مسلمانان تعليم مي داد،  1 م المؤمنين بي بي عايشة صديقهحضرت اُ
آنهم در شروع  ،در سرتاسر آن نماز فقط يكبار رفع يدين وجود دارد و بس

يْهِ  اهللاُ  َص%$ د كه حضرت رسول اكرم شومي ثابت از اينجا  .نماز
َ
رفع  وََسل$مَ  عَل

ي ترك گفته بودند ا به كلّردر داخل نماز بعد از ركوع  يدين در وقت ركوع و
  و منسوخ گردانيده بودند. 

  

  در مقابل اين حديث شريف:

مي كنند ادعاء  يدينبعضي از كساني كه در داخل نماز رفع   _�+
نيز در وقت  1 م المؤمنين بي بي عايشة صديقهحضرت اُكه  نمايندمي 

ديث اين ح مقابل كرد و در مي يدينركوع و بعد ركوع در داخل نماز رفع 
  ذيل را به عنوان استدالل مي آورند: روايتصحيح، 

غ�هَ 
َ
 اهللاِ َقْن َ�ئَِشَة ك

ُ
ْت: َخَرَج رَُسول

َ
ُت ا قَال

ْ
رَْسل

َ
ْلٍَة فَأ

َ
 َص!� اُهللا َعلَيِْه وََسل�َم ذَاَت �

َْو 
َ

فَْن يَْذَهُب فََسلََك $
َ
ثَرِهِ 0َِنُْظَر أ

َ
َغْرقَِد  بَقِيعِ بَِريَرةَ 3ِ أ

ْ
َِقيِع عُم� ال

ْ
 ا:

َ
دْ;

َ
، رَفََع يََديْهِ فََوَقَف 3ِ أ

ُ عُم� انَْ@ََف 
ْ

0
َ
ْصبَْحُت َسأ

َ
ْخHََتFِْ فَلَم�ا أ

َ
ُت يَا رَُسوَل اهللاِ ، فَرََجعَْت بَِريَرُة فَأ

ْ
فَْن ُه َفُقل

َ
 أ

 «َخرَْجَت الل�يْلََة؟ قَاَل: 
َ

Sَِقِيعِ بُِعثُْت إ
ْ

gهِْل ا
َ
َ َعلَيْ  أ VWَص

ُ
  .»ِهمْ ِأل

روايت است كه  1از اُم المؤمنين بي بي عايشة صديقه  ترجمه:
يْهِ  اهللاُ  َص%$  هللاحضرت رسول ايك شب كه 

َ
از خانه خارج رفتند. من  وََسل$مَ  عَل

 حضرت رسولبريرة خادمه را فرستادم تا بنگرد كه آنحضرت كجا مي روند. 

يْهِ  اهللاُ  َص%$ خدا 
َ
رفتند و در آنجا ايستادند و  »بقيع«ان به جانب قبرست وََسل$مَ  عَل

و سپس برگشتند. چون صبح شد از  دست هاي مبارك را بلند نمودند
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  آنحضرت
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
ديشب كجا رفته بوديد؟  !پرسيدم كه يا رسول اهللا وََسل

 ت آنحضر
�

يْهِ  اهللاُ  َص�
َ
مَ  عَل

�
براي  تا مرفته بود »بقيع«به قبرستان  :فرمودند وََسل

 .دعاء كنم مرده ها
)١(

    

و  جاكدر براي مرده ها قبرستان در اء دع اما اين رفع يدينِ  _�+

ها ه كجا درختد ؟كجادر  ركوع در داخل نماز وقت ركوع و بعد رفع يدينِ آن

  در كجا.

  چو نديدند حقيقت ره افسانه زدند

                                                 
  ٨٨حدیث  ٦٤ص  :بخاری قرة العینین  (١)
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��ۀ ����ت � اا	�د�� ��� +
7_   

�+ �_  �  
  

  �  _ِنیشرح ابی داؤد عَْیحدیث +��

�+ �_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _۲۲۰+
  نموده است. خود تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «هـ ق) در  855 (متوفى 6

ن�  َقْن ابِْن َقب�اٍس رَِ�َ اهللاُ 
َ
ِ َقنُْهَما ك

�
ةَ ا� َعَ�َ

ْ
 إن� ال

َ
 اهللاِ هُ قَال

ُ
ُهْم رَُسول

َ
 يَن َشِهَد ل

ةِ،  َص)� اهللاُ 
َ

ال  ِالفْتِتَاِح الص�
�

يِْدَفُهْم إال
َ
َن�ِة َما 5َنُوا يَْرَفُعوَن أ

ْ
َم بِا8

�
يِْه وََسل

َ
  َعل

 فرمود: است كه روايت 5 عباس بن اهللا عبد حضرتاز  ترجمه:
يْهِ  اهللاُ  َص)� رت رسول خدا عشَرَه مبشَّرَه كه حض

َ
مَ  عَل

�
به بهشتي بودن ايشان  وََسل

داخل نماز هيچ جاي ديگري در  ر درديگ ،نماز آغازداده اند، بجز  گواهي
رفع يدكردند. ن نميي 

)١(
  

بر «: بعد از تخريج حديث فوق مي فرمايد 6 عيني عالمه   _�+
صحابه و تابعين و تبع  مذهب 6 اين اساس، مذهب امام اعظم ابوحنيفه

  تابعين مي باشد. 

عشرة  بزرگاناز ميان صحابه، متروك بودن رفع يدين، مذهب ده 
، حضرت 0حضرت عمر فاروق،  0حضرت ابوبكر صديقيعني مبشَّره 

، حضرت طلحه بن عبيد 0، حضرت علي مرتضي0عثمان ذو النُّورين
حضرت  ،0وقاص ابي بن سعد ، حضرت0العوام بن ، حضرت زبير0اهللا

                                                 
  باب فی رفع الیََدیْن ٣/٣٠٣ رشح أبی داود للعینی:   )١(
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بو عبيده ا، و حضرت 0، حضرت عبد الرحمن بن عوف0سعيد بن زيد
  مي باشد.  0بن الجراح

مذهب حضرت عبد اهللا بن  ،و همچنين متروك بودن رفع يدين
، حضرت 0عازب بن ، حضرت براء0سمرَه ، حضرت جابر بن0مسعود

 بو سعيدا، حضرت 0، حضرت عبد اهللا بن عمر0عبد اهللا بن عباس
، حضرت 0، حضرت ابوهريره0مالك اشعري حضرت ابو( ،0خُدري

  ...) مي باشد.و  0عايشة صديقه

و از ميان تابعين و تبع تابعين، متروك و منسوخ بودن رفع يدين، 
حضرت )، 0فرزند حضرت عبد اهللا بن زبير 6 (حضرت عبادمذهب 

6ليلى يبا، حضرت ابن 6ي إبراهيم نَخَعقَلْ، حضرت ع6 هم ،
، حضرت 6، حضرت أبي إسحاق6بي، حضرت شع6دوساَحضرت 

6ثمهخيحضرت امام 6، حضرت سفيان ثوري6 س، حضرت قي ،
 ، حضرت وكيع6، حضرت مغيره6، حضرت ابن القاسم6مالك

6حضرت 6(حضرت امام ابويوسف، 6ب، حضرت عاصم بن كلي ،
 .»و بسيار بزرگان ديگر مي باشد) 6امام محمد بن حسن شَيباني

)١(
  

 ،در موجوديت متابعات و شواهد و مؤيداتحديث شريف  اين  _�+
 .داردقرار  »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 

)٢(
  

  

  �  _تحفة الفقهاءحدیث +

�+ �_  �  

بو احمد، ابي احمد بن اامام محمد بن را شريف حديث اين   _۲۲۱+
  كتاب مشهور ) درق هـ 540(متوفى حوالي 6 بكر عالء الدين السمرقندي

                                                 
  باب فی رفع الیََدیْن ٣/٣٠٣ رشح أبی داود للعینی:   )١(
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:    )٢(
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  تخريج كرده است. »تحفُة الفقهاء«خود 

ِحيح َمْذَهبُ  ةَ  َقْن ابِْن َقب�اٍس رَِ�َ اهللاُ نَا لَِما رُوَِي وَالص� عََ�َ
ْ
 إن� ال

َ
ن�هُ قَال

َ
َقنُْهَما ك

 ِ
�

 اهللاِ ا�
ُ

ُهْم رَُسول
َ
َن�ِة َما 5َنُوا يَ  َص)� اهللاُ  يَن َشِهَد ل

ْ
َم بِا8

�
يِْه وََسل

َ
 َعل

�
يِْدفَُهْم إال

َ
ْرفَعُوَن أ

َحابَِة قَبِيٌح. ِء الص�
َ

ف َهُؤال
َ

ةِ، وَِخال
َ

ال   ِالفْتِتَاِح الص�

رفع  كهت (سمسلك درست در مورد رفع يدين، مذهب ما ترجمه:
منسوخ مي باشد)، زيرا از حضرت عبد اهللا بن  ودر داخل نماز متروك  يدين

ه كه رَة مبشَّرَشَع )كرام يعني ةبزرگترين صحاب(روايت است كه  5 عباس
يْهِ  اهللاُ  َص)�  اهللاحضرت رسول 

َ
مَ  عَل

�
داده اند،  گواهيبه بهشتي بودن ايشان  وََسل

و  )١( ،كردند ن نمييدداخل نماز رفع يهيچ جاي ديگري در نماز در  آغازبجز 
  قبيح است. ه،صحاببزرگان با اين كردن مخالفت 

خلفاي راشدين ف دانسته مي شود كه روي اين حديث شري از  _�+
كه در همين جهان به بهشتي  7ه رَة مبشَّرَشَعبه همراهي ساير بزرگان 

رفع داخل نماز بودن بشارت يافته بودند بجز در آغاز نماز در هيچ جاي ديگر 
ان به چشمآن بزرگان كه  د باشدتوان چرا؟ جز اين چه مي .كردند نمي يدين

يْهِ  اهللاُ  َص)� رسول خدا يدند كه حضرت د سر
َ
مَ  عَل

�
رفع يدين در داخل نماز را  وََسل

  و منسوخ ساختند. كردند ترك 

 ،در موجوديت متابعات و شواهد و مؤيداتحديث شريف  اين  _�+
 .داردقرار  »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 

)٢(  

  

  �  _العنایة حدیث+�

�+ �_  �  
  امام فقيه محدث عالمه اكمل الدينا ر شريفحديث اين   _۲۲۲+

                                                 
  باب افتتاح الصالة ١/١٣١ تحفة الفقهاء ألبی بکر عالء الدین السمرقندی:   )١(
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص واعد فی علوم الحدیث للتهانوی: ق   )٢(
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  نموده.تخريج  »العنایة«در كتاب مشهور خود  هـ) 786(متوفى  6 بابرتي

ِيَن َشِهدَ َقْن ابِْن َقب�اٍس رَِ�َ اهللاُ 
�

ةَ ا� َعَ�َ
ْ
: إن� ال

َ
ن�هُ قَال

َ
ُهمْ اIJِ�K َص)�   َقنُْهَما ك

َ
ل

  اهللاُ 
َ
َن�ِة ل

ْ
َم بِا8

�
يِْه وََسل

َ
ةِ.َعل

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص�

�
يِْدَفُهْم إال

َ
  ْم يَُكونُوا يَْرَفُعوَن أ

 فرمود: است كه روايت 5 عباس بن اهللا عبد حضرتاز  ترجمه:
يْهِ  اهللاُ  َص)� عشَرَه مبشَّرَه كه حضرت رسول خدا 

َ
مَ  عَل

�
به بهشتي بودن ايشان  وََسل

ن يدنماز رفع ي داخلِجاي  هيچ در ،شروع نمازشهادت داده اند، بجز در 
 كردند. نمي

)١(
  

 ،در موجوديت متابعات و شواهد و مؤيداتحديث شريف  اين  _�+
  )٢( د.دارقرار  »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 

  
  �  _ح التلقین مازریشرحدیث +

�+ �_  �  

بو عبد اهللا محمد بن علي بن اامام را شريف حديث اين   _۲۲۳+
در كتاب مشهور مذهب  )ق هـ 536(متوفى 6ميمي مازري مالكيتَ عمر

  تخريج كرده است. »رشح التلقین«مالكي 

Mَوَ  ن�
َ
ِيَن َشِهدَ  َقْن ابِْن َقب�اٍس أ

�
ةَ ا� َعَ�َ

ْ
ُهْم  ال

َ
 اهللاِ ل

ُ
َم  َص)� اهللاُ رَُسول

�
يِْه وََسل

َ
َعل

َن�ِة 
ْ
  َما5نُوابِا8

�
يِْدَفُهْم إال

َ
ةِ.اليَْرَفُعوَن أ

َ
ال   فْتِتَاِح الص�

عشَرَه  همي كند ك روايت 5 عباس بن اهللا عبد حضرت ترجمه:
يْهِ  اهللاُ  َص)� اهللا مبشَّرَه كه حضرت رسول 

َ
مَ  عَل

�
 گواهيبه بهشتي بودن ايشان  وََسل

 ن نمييدنماز رفع ي داخلِ در هيچ جا در ،شروع نمازداده اند، بجز در 
 كردند.
)٣(

  

                                                 
  باب صفة الصالة ٣١١و  ١/٣١٠ العنایة رشح الهدایة:   )١(
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:    )٢(
  فصل ١/٥٥٠ للCزری املالکی: رشح التلقین   )٣(
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  �  _الصنائع بدائع حدیث+�

�+ �_  �  
 (متوفى 6 امام عالء الدين كاسانيرا  شريفحديث اين   _۲۲۴+

تخريج  »بدائع الصنائع فی ترتيب الرشائع«نظير خود  بيدر كتاب ) ق هـ 587
  است. نموده

ُهمْ َقْن ابِْن َقب�اٍس رَِ�َ اهللاُ 
َ
ِيَن َشِهَد ل

�
ةَ ا� َعَ�َ

ْ
 إن� ال

َ
ن�هُ قَال

َ
 اهللاِ   َقنُْهَما ك

ُ
رَُسول

ِء  َص)� اهللاُ 
َ

ف َهُؤال
َ

ةِ، وَِخال
َ

ال  ِالفْتِتَاِح الص�
�

يِْدفَُهمْ إال
َ
َن�ةِ َما 5َنُوا يَْرَفعُوَن أ

ْ
مَ بِا8

�
يْهِ وََسل

َ
َعل

َحابَِة قَبِيٌح.   الص�

ن ابزرگروايت است كه  5 از حضرت عبد اهللا بن عباس ترجمه:
يْهِ  اهللاُ  َص)�  اهللا ه حضرت رسولك ـ هرَة مبشَّرَشَع ـ كرام ةصحاب

َ
مَ  عَل

�
ي جنّتبه  وََسل

داخل هيچ جاي ديگري در نماز در  آغازبجز داده اند،  گواهيبودن ايشان 
نماز رفع يدكردند ن نميي. 

كاري  ه،صحاببزرگان با اين  كردنمخالفت و  )١(
  است. زشت

 ،د و مؤيداتدر موجوديت متابعات و شواهحديث شريف  اين  _�+
 .داردقرار  »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 

)٢(
  

  

  �  _القاری شرح صحیح البخاری ُةَدْمُعحدیث +�

�+ �_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _۲25+
القاری رشح صحیح  ةُ دَ مْ عُ « هور خودشكتاب مهـ ق) در  855 (متوفى 6

  يج نموده است.تخر »البخاری

                                                 
  فَْصٌل ِيف ُسنَِن ُحكِْم التَّكْبMِِ أَيَّام التَّْرشِيق ١/٢٠٧ بدائع الصنائع للکاسانی:   )١(
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:    )٢(
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 َقْن ابِْن َقب�اٍس 
َ

ن�ُه قَال
َ
ةُ  :ك عََ�َ

ْ
ُهمْ  ال

َ
ِيَن َشِهَد ل

�
 اهللاِ َص)� اهللاُ  ا�

ُ
يِْه  رَُسول

َ
عَل

 
�

يِْدفَُهمْ إال
َ
َن�ِة َما 5َنُوا يَْرفَعُوَن أ

ْ
َم بِا8

�
ةِ Nِ وََسل

َ
ال    .افْتِتَاِح الص�

فرمود: ت كه روايت اس 5 از حضرت عبد اهللا بن عباس ترجمه:
يْهِ  اهللاُ  َص)� ل خدا كه حضرت رسو ـ هرَة مبشَّرَشَع ـ كرام ةن صحابابزرگ

َ
مَ  عَل

�
 وََسل

هيچ جاي ديگري در نماز در  آغازبجز داده اند،  گواهيي بودن ايشان جنّتبه 
داخل نماز رفع يدكردند ن نميي. 

)١(
  

 ،مؤيداتدر موجوديت متابعات و شواهد و حديث شريف  اين  _�+
 .داردقرار  »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 

)٢(
  

  
  �  _دتر سعاشرح سِْف حدیث+�

�+ �_  �  

، عارف باهللا، شيخ ثة محدعالمامام را شريف  حديث اين  _226+
كتاب  در هـ ق)1052(متوفى  6 يوِلَهعبد الحق محدث دشاه  ،قمحقِّ

  است. هذكر نمود »رشح ِسْفر سعادت« مشهور خود

بر نمي   هرَة مبشَّرَشَعروايت كرده اند كه گفت:  5از ابن عباس و«
 .»ها را مگر نزد افتتاحِ (نماز) داشتند دست

)٣(
  

 ،در موجوديت متابعات و شواهد و مؤيداتحديث شريف  اين  _�+
 .داردقرار  »حديث صحيح«مطابق اصول حديث در درجة 

)٤(
  

                                                 
  فْعِ اليََديِْن ِيف التَّكْبMَِِة األوَىل َمَع االفْتِتَاحِ َسوَاءً باُب َر  ٥/٢٧٢عمدة القاری للعینی:    )١(
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ دريب الراوي:ت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:    )٢(
   ٦٦ص رشح ِسْفر سعادت:    )٣(
  النوع الثانی: الحسن ١/١٩١ الراوي: دريبت  |  ٨٠و  ٧٨و  ٣٤ص قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی:    )٤(
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	� ا��د��  +������ �������ت ا��� ا��   _ 0 ا
�+ �_  �  

  
  �  _یِلْعَند اِبی َیُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

 307(متوفي  6 يوصليعلي م امام ابوشريف را  حديث اين  _۲۲۷+
  روايت كرده است. »لِیعْ نَد ابِی یَ ُمسْ «هـ ق) در كتاب خود 

ِ	 إِْ�َاثِ 
َ
عَنَا إِْسَحاُق نُْن أ ُد نُْن َجابٍِر، َقْن َ �اٍد، َقْن إِبَْراِهيَم، َحد� عَنَا ُ#َم� يَل، َحد�

َقَمَة،
ْ
ِ	 بَْكٍر  َقْن َعل

َ
َقْن َقبِْد اهللاِ قَاَل: َصليُْت َمَع رَُسوِل اهللاِ َص� اُهللا َعلَيِْه وََسلَم وَأ

 ِعنَْد افْتِتَاِح 


يِْدفَُهمْ إِال
َ
يِْدَفُهْم نَْعَد  َوُقَمَر فَلَمْ يَْرَفعُوا أ

َ
ةِ. َوقَْد قَاَل 3َُمٌد: فَلَمْ يَْرفَعُوا أ

َ
ال الص

 
َ

و9
ُ ْ
بَِ;ةِ األ

ْ
  .ا=ك

مي فرمايد: من با حضرت  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 و حضرت عمر فاروق ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا رسول

ديگر در داخل جز شروع نماز در هيچ جاي به ، ايشان هممنماز خواند 0
.نماز رفع يدين نمي كردند

 )١(
  

  مناظر و متكلم اسالم حضرت موالنا الياس گُمن   _�+
ُ
ه
�
 ِظل

�
د

ُ
دربارة  م

 ہُ ادُ نَ سْ إ :نويسد مي »یََدیْنمسئلۀ ترک رفع «خود شريف در كتاب اين حديث 

است و راويان آن ثقات  »حسن«ث شريف ين حديسناد ااَحَسٌن وََروَاتُُه ثَِقاٌت. 
.مي باشند

 )٢(
   

                                                 
ِ بِْن َمْسُعوٍد  ٥٠٣٩حديث  ٨/٤٥٣ مسند ا
 يعيل املوصيل:   )١(   ُمْسنَُد َعبِْد هللاَّ
   ١٤ صفحۀ مسئلۀ ترک رفع یدین:    )٢(
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مطابق  است كه حديثي »نسديث حح« و بايد دانست كه  _�+
و به  قرار دارد »صحيحديث ح«درجة بعد از  دردر صحت  حديثاصول 

      )١( .قابل قبول و واجب العمل مي باشد »صحيحديث ح«اتفاق محدثين مانند 

نزد  و .است »حيححديث حسن و ص« اين حديث شريف  _�+
   مي باشد. »صحيح«و نزد بعضي ديگر  »حسن«محدثين بعضي از 

  

  : آنچه از اين حديث پاك ثابت مي شود

محمد مصطفي حضرت رسول خدا سيد االنبياء والمرسلين   _�+
 ر ز آن دبج، و شروع نماز رفع يدين مي نمودندوقت در تنها  وََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�

   نمي كردند. يدينهيچ جاي ديگر در داخل نماز رفع 

فقط در شروع نماز  0 امير المؤمنين حضرت ابو بكر صديق  _�+
 يدينو بجز آن در هيچ جاي ديگر در داخل نماز رفع رفع يدين مي كرد 

  نمي كرد.

 نيز فقط در شروع نماز 0 حضرت عمر فاروقامير المؤمنين   _�+
دن مي كرد رفع ينو بجز آن در هيچ جاي ديگر در داخل نماز رفع ييدي 

  نمي كرد.

نيز ثابت است كه فقط در  0 حضرت عبد اهللا بن مسعوداز   _�+
و بجز آن در هيچ جاي ديگر در داخل نماز شروع نماز رفع يدين مي كرد 

  نمي كرد. يدينرفع 

وشن مي گرداند كه يمروز راين حديث پاك به مانند آفتاب ن  _�+
يك رفع يدين در شروع نماز و بس،  تنهايعني نماز  در رفع يدين اين شيوة

 اهللاُ  َص� آخرين طريقة نماز است كه حضرت رسول خدا محمد مصطفي آن 

                                                 
ِحيحِ  ألَْحَسنُ «  )١(     ».بِهِ  اِالْحتَِجاجِ  ِيف  كَالصَّ

 ملعرفـة Oـوالتيس التقريب  |به   االحتجاج وحكم الحسن أقسام ١٧٤و  ١/١٧١ تدریب الراوی للسیوطی:
  النوع الثانی: الحسن ٢٩ص  الحديث للنووی: أصول يف النذير البشO سنن



 

+286_ 

از دنيا  نهادهرا بر آن پايدار و برقرار  0 ، حضرت ابوبكر صديق وََسلمَ  عَلَيْهِ 
فاروق  ، حضرت عمر0ين صورت حضرت ابوبكررحلت فرمود، و به هم

  را بر آن پايدار و برقرار نهاده از دنيا رحلت نمود. 0

 يدينيك رفع  تنهاپس اين حديث پاك ثابت مي گرداند كه   _�+
شروع نماز، سنّت قايمه و برقرار و پايدار و غير منسوخ نماز است و وقت در 

در داخل نماز منسوخ و متروك ديگر هاي  يدينرفع  ةمبجز آن هو  ،بس
جماعت ت و همين مذهب اهل سنّه است و حاال ديگر وجود ندارد. و شد

َ وَ ، احناف مي باشد
ْ
  هللاِ  دُ مْ ا<

َ
   !.الِ  ذَ َ?

  
  �  _َجم اسامی شیوخ ابی بکر اسماعیلیْعُم حدیث+�

�+ �_  �  

 371(متوفي  6 امام ابوبكر اسماعيليشريف را  حديث اين  _۲۲۸+
  روايت كرده است. »َجم اسامی شیوخ اس�عیلیعْ مُ «در كتاب خود هـ ق) 

عَنَا َقبُْد اهللاِ  َُخارِي1 َصُدوٌق عَبٌْت نُْن َصالِِح بِْن َقبِْد اهللاِ  َحد�
ْ

بُو ُ#َم�ٍد َصاِحُب ا5
َ
 أ

عَنَا ُ#َم�ُد نُْن جَ  ، َقْن قَاَل: إِْسَحاُق نُْن إِبَْراهِيَم (هو اسحاق بن ا	 ا�ائيل) ، َحد� َحيِْ?< ابٍِر الس<
َقَمَة،

ْ
 َص� اُهللا عَلَيْهِ َل: َصليُْت َمَع رَُسوِل اهللاِ ، قَاَقْن َقبِْد اهللاِ  َ �اٍد، َقْن إِبَْراهِيَم، َقْن َعل

ةِ 
َ

ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص


يِْدفَُهمْ إِال
َ
ِ	 بَْكٍر وَُقَمَر، فَلَْم يَْرفَعُوا أ

َ
  .وََسلَم وَأ

مي فرمايد: من با حضرت  0حضرت عبد اهللا بن مسعود جمه:تر
 و حضرت عمر فاروق ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا رسول

ديگر در داخل جز شروع نماز در هيچ جاي ب، ايشان همه منماز خواند 0
.نماز رفع يدين نمي كردند

 )١(
  

  تركماني ابنمارديني مشهور به عالء الدين امام محدث فقيه   _�+

                                                 
ِ  ٣١٨حديث  ٦٩٣و  ٢/٦٩٢ معجم اسامي شيوخ ا
 بکر االسZعييل:   )١( ْ̀   َحرُْف الَْع
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  )١( اسناد آن جيد است. إْسنَاُدهُ َجيAٌد.: نويسدمي هـ ق)  750(متوفي  6

 و نزد است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

   مي باشد. »صحيح«و نزد بعضي ديگر  »حسن«محدثين بعضي از 

  
  �  _یدارُقطِْنسَُنن الحدیث +�

�+ �_  �  

 385(متوفى  6 شافعيمام دارقُطْني شريف را ا حديث اين  _۲۲۹+

   روايت كرده است. »ُسنَن الدارقطنی«) در ق هـ

ِ	 بَ َقْن َقبِْد اهللاِ 
َ
AEِ َص� اُهللا َعلَيْهِ وََسلَم َوَمَع أFيُْت َمَع اْكٍر َوَمَع  ، قَاَل: َصل

يْ ُقَمَر رGََِ اهللاُ 
َ
ةِ. قَاَل  َقنُْهَما فَلَمْ يَْرَفعُوا أ

َ
ال  Hِ افْتِتَاِح الص

َ
و9

ُ ْ
بِ;َةِ األ

ْ
 ِعنَْد ا=ك


ِدفَُهمْ إِال

َها.  
A
Iُ ِة

َ
ال ُخُذ Hِ الص

ْ
  إِْسَحاُق: بِِه نَأ

مي فرمايد: من با حضرت  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 مر فاروقو حضرت ع ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا رسول

ديگر در داخل جز شروع نماز در هيچ جاي ب، ايشان همه منماز خواند 0
.نماز رفع يدين نمي كردند

 )٢(
  

و همين  گويد: مي 6 اسرائيل ابي بن راوي حديث حضرت اسحاق
  ما در تمامي نمازهاست. بمذه

 6عالمه ظفر احمد عثماني تهانوي ،قمحدث فقيه محقّ  _�+

  )٣( اسناد آن جيد است. إْسنَادُهُ َجيAٌد. :فرمايدي هـ ق) م 1394(متوفي 

  .مي باشد »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

                                                 
  بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع إِالَّ ِعنَْد اِالفْتِتَاح ١/١٣٨ ی فی الرد علی البیهقی:الجوهر النق   )١(
ـاحِ وَ  ١١٣٣حديث  ٢/٥٢ سنن الدارقطني:   )٢( َالِة؛ بَاُب ذِكِْر التَّكِْبـOِ َورَفْـعِ الْيَـَديِْن ِعنْـَد اِالفْتِتَ  كِتَاُب الصَّ

  ذَلَِك وَاْختَِالِف الرِّوَايَاِت  الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ ِمنُْه َوقَْدرِ 
  يف غO االفتتاح یْندَ یَ باب ترک رفع ال ٨٢١حديث  ٣/٦٧ إعالء السنن للتهانوي:   )٣(
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  �  _اْلکُْبَری الس#َننحدیث +�

�+ �_  �  

 458(متوفى  6 ي شافعيقهيامام برا  حديث شريف اين  _۲۳۰+

نَن الكربی« كتاب خود درهـ)    روايت كرده است. »السُّ

َقمَةَ، َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن َمْسعُوٍد رGََِ اُهللا َقنُْه قَاَل:  َقْن إِ 
ْ
بْرَاهِيَم، َقْن َعل

 ِعنْ 


يِْدفَُهْم إِال
َ
ِ	 بَْكٍر وَُقَمَر فَلَْم يَْرفَعُوا أ

َ
AEِ َص� اُهللا عَلَيِْه وََسلَم وَأFَف ا

ْ
َد َصليُْت َخل

ةِ 
َ

ال     .افْتِتَاِح الص

مي فرمايد: من با حضرت  0عبد اهللا بن مسعود حضرت ترجمه:
 و حضرت عمر فاروق ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا رسول

ديگر در داخل جز شروع نماز در هيچ جاي ب، ايشان همه منماز خواند 0
.نماز رفع يدين نمي كردند

 )١(
  

 6 من اعظميحبيب الرحهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+
اسناد آن جيد  إْسنَادُهُ َجيAٌد. :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي 

مي گويد كه همين مذهب  6 اسرائيلاسحاق بن ابي و راوي آن  ،است
  )٢( است.ها نمازة همما در 

  .مي باشد »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  

  �  _معرفةُ ا)ثارِ وَالس#َننحدیث +�

�+ �_  �  

 458(متوفى  6 ي شافعيقهيامام برا  حديث شريف اين  _۲۳۱+

نَن« كتاب درهـ)    روايت كرده است.خود  »معرفُة اآلثاِر َوالسُّ

                                                 
  بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع إِالَّ ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ  ٢٥٣٤حدیث  ٢/١١٤ السنن الکربی للبیهقی:   )١(
ـ ق،  ١٤٢٢ سال ء هند، دهلی،Zچاپ جمعیة عل ٥٠ص رفع یََدیْن:  ۀتحقیق مسئل   )٢(   عیسوی ٢٠٠١ه
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َقمَةَ، َقْن َقبِْد اهللاِ قَ 
ْ
AEِ َص� اُهللا « بِْن َمْسعُوٍد قَاَل: ْن َعلFَف ا

ْ
َصليُْت َخل

 	ِ
َ
ةِ َعلَيْهِ وََسلَم وَأ

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص


يِْدفَُهْم إِال

َ
  .»بَْكٍر، وَُقَمَر، فَلَْم يَْرفَُعوا أ

مي فرمايد: من با حضرت  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 و حضرت عمر فاروق ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا رسول

ديگر در داخل ز در هيچ جاي جز شروع نماب، ايشان همه منماز خواند 0
.نماز رفع يدين نمي كردند

 )١(
  

 6 الدين احمدفخر المحدثين حضرت موالنا سيد فخر   _�+
سندش  :دربارة اين حديث مي گويد دار العلوم ديوبنداسبق صدر المحدثين 
 .تر نيست ن پائينساز درجة ح ... قابل اعتماد است

)٢(
   

  .مي باشد »صحيحسن و حديث ح« اين حديث شريف  _�+

  
  

  �  _الکامل ابن عدی حدیث+�

�+ �_  �  

ابن عدي جرجاني امام بزرگ محدث را  شريف حديث اين  _۲۳۲+
ـ)365(متوفى  6   روايت كرده است. »الکامل«در كتاب خود  ه

اٍد َقْن إِبْرَاهِيمَ Vَ َقمََة  َقْن
ْ
اهللاِ  اَل َصليُْت َمَع رَُسولِ  قَ َقْن عَبد اهللاِ َقْن َعل

الةِ.َص� اهللاُ   ِعنَْد اْستِْفتَاِح الص

يِْدفَُهمْ إال

َ
ِ	 بَْكٍر وَُقمََر فَلَْم يَْرفَعُوا أ

َ
   عَلَيْهِ وََسلَم وَأ

 در معيتمن مي فرمايد:  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 رتو حض ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول

ديگر جز شروع نماز در هيچ جاي ب، ايشان همه منماز خواند 0 عمر فاروق
.نماز رفع يدين نمي كردنددر داخل 

 )٣(
  

                                                 
َالِة إِالَّ ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ  ٣٢٨٦حديث  ٢/٤٢٤ معرفة السنن واآلثار للبيهقي:   )١(   َمْن قَاَل: َال يَرْفَُع يََديِْه ِيف الصَّ
    ٦٧ فحۀص رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل کی روشنی میں:  )٢(
  ُمَحمد بن جابر أَبُو َعبد هللا اليZمي ٧/٣٣٩ الکامل البن عدی:   )٣(
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استاد بزرگوار  6 حضرت موالنا سيد مشهود الحسن حسني  _�+
و اين روايت ثقه تمام راويان «ما در بخاري شريف، تصريح نموده است: 

.»هستندقابل اعتبار 
 )١(

  

  .مي باشد »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  

  �  _خ/فیات بیهقیحدیث +�

�+ �_  �  

 458(متوفى  6 ي شافعيقهيامام برا  حديث شريف اين  _۲۳۳+

  روايت كرده است.خود  »الخالفیات« كتاب درهـ) 

ادِ Vَ ُسلَيْمَان  َقْن 	َقمََة َقْن عَبد بن أ
ْ
اهللاِ قَاَل َصليُْت َقْن إِبْرَاهِيَم َقْن عَل

ِ	 بَْكٍر وَُقمََر َخلَف 
َ
فَلَْم يَْرفَعُوا َقنُْهمَا  اهللاُ  رGََِ رَُسوِل اهللاِ َص� اُهللا َعلَيِْه وََسلَم وَأ

الةِ.  ِعنَْد اْستِفْتَاِح الص

يِْدفَُهْم إال

َ
  أ

در پشت سر مي فرمايد: من  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 و حضرت ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول

ديگر جز شروع نماز در هيچ جاي ب، ايشان همه منماز خواند 0 عمر فاروق
.نماز رفع يدين نمي كردنددر داخل 

 )٢(
  

 ير احمد حنفي بموالنا محمد شَ  _�+
ُ
ه
�
 ِظل

�
د

ُ
قافلة «در رسالة سه ماهة  م

.شبهه صحيح است كه اين حديث بالتصرح مي كند  »حق
 )٣(

   

 و نزد است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

مي  »حيححديث ص«و نزد بعضي ديگر  »حسن حديث«محدثين بعضي از 
   باشد.

                                                 
چاپ کتاب فروشی ربانی، الل کنوان، دهلی، هند، سال  ١٩ص  رفع یََدیْن کی منسوخیت کا ثبوت:   )١(

ـ ق،  ١٣٩٨   عیسوی ١٩٧٨ه
  ٢/٧٨ مخترص خالفيات البيهقي:   )٢(
  چاپ رسگودا، پاکستان ٥٤ص  م، ٢٠١٣، مارچ ٦ج  :(سه ماهه) قافلۀ حق   )٣(
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  �  _امام بخاری حدیث+�

�+ �_  �  
 هـ) در 256(متوفى  6امام بخاري  راشريف حديث اين   _۲۳۴+

  نموده است. ذكر »بِرَفْعِ الْیََدیْنِ قُرَُّة الَْعيْنَْ�ِ «

َفهُ 
َ
بَِةِ. وََخال

ْ
و�ِل ا��ك

َ
ُت إِبَْراهِيَم فََقاَل: يَْرفَُع يََديْهِ ِ� أ

ْ
ل
َ
َقْن ُسفْيَاَن، َقْن َ)�ادٍ َسأ

َقمََة َقْن َقبِْد اهللاِ 0َُم�ُد نُْن َجابٍِر َقْن َ)�اٍد َقْن إِبَْراهِيَم قَ 
ْ
بَ ْن َعل

َ
ن� أ

َ
بَْكٍر ، وَُقَمَر  ا أ

يُْت َمَع رَُسوِل اِهللا َص�� اهللاُ [  َقنُْهمَار6ََِ اهللاُ 
�
� بَْكٍر َوُقَمَر فَلَْم َصلِ

َ
َم َوأ

�
 َعلَيِْه وََسل

الةِ   ِعنَْد اْستِْفتَاِح الص�
�
يِْدَفُهْم إال

َ
َصح: ِعنْدَ  ].. يَْرَفُعوا أ

َ
: وََحِديُث ا@�وْرِي= أ َُخارِي:

ْ
Dقَاَل ا 

مِ 
ْ
ِعل

ْ
هِْل ال

َ
  .أ

 كه حضرت ابراهيم... روايت مي كند  6 سفيانحضرت  ترجمه:

مي كرد و  يدينفرمود كه آنحضرت در اولين تكبير نماز رفع  6نَخَعي 

روايت مي  6 هعلْقَمحضرت از ...  6بس. و حضرت محمد بن جابر 

رت حض به همراهمي فرمايد: من  0حضرت عبد اهللا بن مسعودكند كه 

يْهِ  اهللاُ  َص�F  اهللا رسول
َ
 عمر فاروق و حضرت ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسل�مَ  عَل

ديگر در داخل جز شروع نماز در هيچ جاي ب، ايشان همه منماز خواند 0

  . نماز رفع يدين نمي كردند

در ادامة حديث مي فرمايد: و نزد محدثين، حديث  6 امام بخاري

َصح: « 6 يروايت شدة حضرت سفيان ثَور
َ
.تر است يعني صحيح »أ

 )١(
  

َصح: « آن رارا ذكر نموده  اولي روايت 6 امام بخاري  _�+
َ
يعني  »أ

َصح: «در مقابل حديث  دهد. قرار مي »تر صحيح«
َ
، حديث »تر صحيح« يعني »أ

از اينجا دانسته مي شود كه قرار مي گيرد، بنابرين  »صحيح«يعني  »حٌ ِحيْ َص «

  مي باشد.صحيح  6 نزد امام بخاري 6جابرمحمد بن حضرت حديث 

                                                 
  ١١٥حدیث  ٧٨ص البخاری، قرة العين� برفع اليدين يف الصالة:    )١(
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 و نزد است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

از محدثين به شمول  و نزد بعضي ديگر »حسن حديث«محدثين بعضي از 
   مي باشد. »حيححديث ص«  6 م بخارياما

  

  �  _فتح القدیرحدیث +�

�+ �_  �  

محقق كمال محدث فقيه مجتهد امام را  حديث شريف اين  _۲35+
 هدايةشرح خود بر هـ ق) در  861(متوفى  6 حنفي ابن الْهمام الدين

  نموده است. تخريج »فتح القدیر«شريف موسوم به 

 َصليُْت َمَع رَُسوِل اهللاِ َص� اهللاُ «َل  قَاَقْن َقبِْد اهللاِ 
َ
ِ	 بَْكٍر َوُقَمَر  َعلَيْهِ وََسلَم وَأ

 رGََِ اهللاُ 
َ
ةِ  َقنُْهَما فَلَْم يَْرَفُعوا أ

َ
ال  ِعنَْد اْستِْفتَاِح الص


   .»يِْدَفُهْم إال

 در معيتمن مي فرمايد:  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 و حضرت ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول

ديگر جز شروع نماز در هيچ جاي ب، ايشان همه منماز خواند 0 عمر فاروق
.رفع يدين نمي كردندنماز در داخل 

 )١(
  

 ير احمد حنفي بموالنا محمد شَ  _�+
ُ
ه
�
 ِظل

�
د

ُ
قافلة «در رسالة سه ماهة  م

تصريح مي  »و رفع يدين 0حضرت ابوبكر صديق«تحت عنوان  »حق
)٢( ثابت است. »سند صحيح«كند كه اين حديث به 

   

  

  �  _تجریدالحدیث +�

�+ �_  �  

  ابي الحسين احمد بن محمدمام ارا شريف حديث اين   _۲۳6+

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٣١١ فتح القدیر البن الهZم:   )١(
  چاپ رسگودا، پاکستان ٣٥م، ص  ٢٠١٣، مارچ ٧ج  :(سه ماهه) قافلۀ حق   )٢(
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المعارف فقه  ةدر داير) ق هـ498 و وفات 362والدت ( 6 بغدادي قدوري
  كرده است. تخريج »التجرید«خود تقابلي 

َقمَة عَن عَ  وَرََو2
ْ
اد عَن إِبَْراهِيم عَن َعلVَ َِص  :قَاَل  اهللاِ  بد  خَ  ُت يْ ل

ْ
Eِ  َف لFا

يْدِ  نَ وعُ فَ رْ يَ الوا bنُ َقنُْهَما فَ  رGَِ اهللاُ  رَ مَ وَقُ  أ	 بكرٍ  َعلَيِْه وََسلم وَ َص� اهللاُ 
َ
 هِ يْ أ


م إِال

ة ِعنْدَ 
َ

ال   .افْتِتَاح الص

در پشت سر مي فرمايد: من  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 و حضرت ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول

ديگر جز شروع نماز در هيچ جاي بايشان همة ، مخواند نماز 0 عمر فاروق
.نماز رفع يدين نمي كردنددر داخل 

 )١(
  

در تجليات  6 وِياُكار حضرت موالنا محمد امين صفدر  _�+
ثابت نموده كه اين حديث  تفصيالً 143تا  136جلد چهارم از صفحة  :صفدر

  .است »صحيححديث «شريف 

 عدةو نزد  است »حسن و صحيححديث «اين حديث شريف   _�+

   مي باشد. »حيححديث ص«و نزد بعضي ديگر  »حسن حديث« محدثين،

  

  �  _بدائع الصنائع حدیث+�

�+ �_  �  
 (متوفى 6 امام عالء الدين كاسانيرا  شريفحديث اين   _۲۳۷+

تخريج  »بدائع الصنائع فی ترتيب الرشائع«نظير خود  بيدر كتاب ) ق هـ 587
  است. نموده

نهُ قَا
َ
َقَمةَ ك

ْ
َف َقبِْد اهللاِ َوَقْن َعل

ْ
  بِْن َمْسُعوٍد فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه ِعنْدَ َل: َصليْت َخل

 تَْرفَُع يََديَْك؟ َفَقاَل 
َ

ُ: لِمَ ال
َ

g ُت
ْ
ُكوِع َفُقل Zِس ِمْن الر

ْ
أ ُكوِع وَِعنَْد َرفِْع الر Zَف الر

ْ
 : َصليُْت َخل

 ِ	  اهللاُ رَُسوِل اهللاِ َص�
َ
َف أ

ْ
 Hِ  َعلَيِْه وََسلَم وََخل


يِْدَفُهْم إال

َ
  بَْكٍر َوُقَمَر فَلَْم يَْرَفُعوا أ

                                                 
  الیََدیْن فی تکبیر الرکوعالترفع  ١١٥مسألة  ٢/٥١٨التجرید للقدوری:    )١(
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ةُ.
َ

ال lِ يُْفتَتَُح بَِها الص

بَِ;ةِ ال

ْ
  ا=ك

در پشت چون روايت مي كند كه باري  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
 ول) آنمباركنماز خواندم و (طبق معم 0ضرت عبد اهللا بن مسعودسر ح

نكرد.  يديندر وقت رفتن به ركوع و در وقت برخاستن از ركوع رفع  0
در اين دو جا چه است؟  يدين(اين بار) من عرض كردم كه دليل عدم رفع 

 اهللا حضرت رسولدر پشت سر د: من وفرم 0ضرت عبد اهللا بن مسعودح

 نماز  0 عمر فاروق حضرت و ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�
ديگر در شروع نماز در هيچ جاي تكبير اولي جز بايشان همة  و مه اخواند
.نماز رفع يدين نمي كردندداخل 

 )١(
  

    .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  
  

  �  _جوهر النقیالحدیث +�

�+ �_  �  

 مارديني مشهور بهامام عالء الدين را شريف حديث اين   _۲۳۸+
الجوهر «هـ ق) در كتاب شهرة آفاق خود  750(متوفي  6تركماني ابن 

  تخريج كرده است. »النقی فی الرد علی البیهقی

َقمَة َعن عَ 
ْ
Eِ َص� اهللاُ  لَف خَ  يُت ل َص  :قَاَل  اهللاِ  بدِ َعن َعلFا 	م وَأ َعلَيِْه وََسل

ة نَ وعُ رفَ يَ الوا bنُ َقنُْهَما فَ  رGَِ اهللاُ  رَ مَ َوقُ  بكرٍ 
َ

ال  ِعنْد افْتِتَاح الص


يْديهم إِال
َ
  .أ

در پشت سر مي فرمايد: من  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 و حضرت ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول

ديگر جز شروع نماز در هيچ جاي بايشان همة ، منماز خواند 0 عمر فاروق
.دين نمي كردندنماز رفع يدر داخل 

 )٢(
  

                                                 
َالِة، فَْصٌل ِيف ُسنَِن ُحكِْم التَّكْبOِِ أَيَّام التَّْرشِيق ١/٢٠٧: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع   )١(   كِتَاُب الصَّ
   ٢/٧٨الجوهر النقي فی الرد عىل سنن البيهقي:    )٢(
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(متوفي  6 امام محدث اصولي سيد محمد مرتضي زبيدي  _�+
حديث شريف ر اين ب »تخریج احادیث احیاء علوم الدین«در كتاب هـ)  1205

.ت استجحشريف ثابت ساخته كه اين حديث بعد بحث 
 )١(

   

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  

  �  _ابن َحَجر <َرَهلَما اُفَحإت9حدیث +�

�+ �_  �  

 (متوفي 6 ر شافعيجعالمه ابن حرا  حديث شريف اين  _۲۳۹+

  نموده. تخريج »بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة ةِ َر هَ املَ  افُ حَ إتِّ « ) درهـ 852

Eِ َص� اُهللا عَلَيِْه وََسلم وَ  َمعَ  يُت ل َص Fبَ َمَع ا 	رَ مَ قُ َمَع وَ  كرٍ أ  Gَِاهللاُ ر  
 ِعنْدَ  اوعُ رفَ يَ لَم َقنُْهَما فَ 


يْديهم إِال

َ
 m  أ

َ
ةا=كبَِ;ةِ األو9

َ
ال   .افْتِتَاح الص

 به همراهمي فرمايد: من  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:

و  ،0حضرت ابوبكر صديقو به همراه ، وََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول
تكبير جز بايشان و همة ، منماز خواند 0 فاروقعمر  حضرتبه همراه 

.نماز رفع يدين نمي كردندديگر در داخل نماز در هيچ جاي  اولي در آغاز
 )٢(

  

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  

  �  _َزج@اَجةُ الْمَصابیح حدیث+�

�+ �_  �  

ت عبد اهللا الشيخ سيد ابو الحسنا مةعالالرا  شريف حديث اين  _۲۴۰+
اَجُة «در كتاب خود  6 شاه بن مظفَّرحسين هندي حيدرآبادي حنفي زَجَّ

                                                 
  ١/٣٥٢ تخریج احادیث احیاء علوم الدین:   )١(
 ١٢٩٢٣حـدیث  ١٠/٣٥٥ هرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة البن حجـر العسـقالنی:إتحاف امل   )٢(

  علقمة بن قيس، عن ابن مسعود
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 »املصابیح شکاةمِ « كتاب منوال بر حنفي شريف فقه احاديث شامل كه »املَْصابیحِ 
  تخريج نموده است.است 

َقمَةَ 
ْ
AEِ َص� اُهللا َعلَ ، َقْن َقبِْد اهللاِ َقْن َعلFيُْت َمَع ايِْه وََسلَم َوَمَع ، قَاَل: َصل

ِ	 بَ 
َ
 Hِ ْكٍر َوَمَع ُقَمَر رGََِ اهللاُ أ

َ
و9

ُ ْ
بِ;َةِ األ

ْ
 ِعنَْد ا=ك


يِْدفَُهْم إِال

َ
 َقنُْهمَا فَلَْم يَْرفَعُوا أ

ةِ. 
َ

ال   افْتِتَاِح الص

 به همراهمي فرمايد: من  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:

و  ،0حضرت ابوبكر صديقو به همراه ، وََسلمَ  يْهِ عَلَ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول
تكبير جز بايشان همة و ، منماز خواند 0 عمر فاروق حضرتبه همراه 

.نماز رفع يدين نمي كردندديگر در داخل نماز در هيچ جاي اولي در آغاز 
 )١(

  

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  

  �  _إع/ءُ الس#َنن حدیث+�

�+ �_  �  

محقق عالمه ظفر احمد  فقيه را نيز محدث شريف حديث اين  _۲۴۱+
ـ) 1394متوفي ( 6عثماني تهانوي    .است تخريج نموده »ننَ السُّ  إعالءُ «در  ه

َقَمة 
ْ
اد بن أ	 ُسلَيَْمان َعن إِبَْراِهيم َعن َعلVَ د بن َجابر َعنإpَِْاثِيل َعن 3َُم

Eِ َص� اهللاُ  لَف خَ  يُت ل َص  :َعن عبد اهللا قَاَل Fبَ ا 	م وَأ رGََِ  رَ مَ َوقُ  كرٍ  َعلَيِْه وََسل
ةعُ رفَ م يَ َقنُْهَما فَلَ  اهللاُ 

َ
ال  ِعنْد افْتِتَاح الص


يْديهم إِال

َ
  .وا أ

در پشت سر مي فرمايد: من  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 و حضرت ،0حضرت ابوبكر صديق، وََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول

ديگر نماز در هيچ جاي  آغازجز بايشان همة ، منماز خواند 0 عمر فاروق
.نماز رفع يدين نمي كردنددر داخل 

 )٢(
  

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٢٣٠ زجاجة املصابيح:   )١(
  باب ترک رفع اليدين يف غO االفتتاح ٨٢١حديث  ٣/٦٧ إعالء السنن للتهانوي:   )٢(
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اسـناد  و  إْسنَاُدهُ َجيAٌد.د: نويسمي  در ادامه 6 يتهانو عالمه  _�+
. استجيد اين حديث شريف 

 )١(
  

  .است »صحيحن و حديث حس« اين حديث شريف  _�+

  

  �  _تخریج احادیث احیاء علوم الدین حدیث+�

�+ �_  �  

امام حافظ محدث اصولي مرتضي را شريف  حديث اين  _۲۴۱+
يبتخريج  »تخریج احادیث احیاء علوم الدین«در ) هـ 1205 متوفي( 6 ديز

  .است هنمود

 خَ  ُت يْ ل َص  :قَاَل  إبِن َمْسُعودٍ  َقنْ 
ْ
Eِ َص�  َف لFبَ اهللاُ ا 	م وَأ رٍ ْكـ َعلَيِْه وََسل

يْدِ عُ فَ رْ يَ  مْ َقنُْهَما فَلَ  اهللاُ  رGََِ  رَ مَ َوقُ 
َ
 ِعنْدَ  يهمْ وا أ


ة افْتِتَاِح  إِال

َ
ال   .الص

در پشت سر مي فرمايد: من  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:
 و حضرت ،0، حضرت ابوبكر صديقوََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول

ديگر جز شروع نماز در هيچ جاي بايشان همة ، منماز خواند 0 عمر فاروق
.نماز رفع يدين نمي كردنددر داخل 

 )٢(
  

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  

  �  _تبیین الحقائق حدیث+�

�+ �_  �  

 بن علي بنرا امام محدث فقيه عثمان اين حديث شريف   _۲۴۳+
 كتاب معروف) در ق هـ 743 متوفى( 6 يعلَيدين زلفخر ا يعمحجن البار

  خريج نموده است.ت »تبیین الحقائق رشح کنز الدقائق«خود 

                                                 
  باب ترک رفع اليدين يف غO االفتتاح ٣/٦٨ إعالء السنن للتهانوي:   )١(
   ١/٣٥٢ تخریج احادیث احیاء علوم الدین:   )٢(
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يًْضا
َ
AEِ َص� اهللاُ َصل :َوقَاَل انُْن َمْسعُوٍد أFبَْكرٍ؛ يْت َمَع ا 	ِ

َ
 عَلَيِْه وََسلَم وَأ

 


يِْدفَُهمْ إال
َ
ةِ وَُقَمَر فَلَمْ يَْرفَعُوا أ

َ
ال    . ِعنَْد افْتِتَاِح الص

 به همراهفرمايد: من مي  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:

و  ،0حضرت ابوبكر صديقو به همراه ، وََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول
 جز شروعبايشان همة و ، منماز خواند 0 عمر فاروق حضرتبه همراه 

.نماز رفع يدين نمي كردندل ديگر در داخنماز در هيچ جاي 
 )١(

  

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  

  �  _دتر سعاشرح سِْف حدیث+�

�+ �_  �  

، عارف باهللا، شيخ ثة محدعالمامام را شريف  حديث اين  _۲۴۴+
كتاب  در هـ ق)1052(متوفى  6 يوِلَهشاه عبد الحق محدث د ،قمحقِّ

  ذكر نموده است. »ر سعادترشح ِسفْ « مشهور خود

 اهللاُ  َص� گذاردم با رسول اهللا  )نماز(آورده كه گفت:  0از عبد اهللا«

، پس برنداشتند دست هاي خود را 0و عمر 0و ابي بكر َسلمَ آgِِ وَ وَ  عَلَيْهِ 
.»ةمگر نزد استفتاح صلو

 )٢(
  

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  

  �  _ِةَفْیِنالُم ِراِهَوَجاْل ُدْوُقُع حدیث+�

�+ �_  �  

 مرتضي محمد سيد اصولي محدث حافظرا شريف حديث اين   _۲۴5+

يبزِب هَ ذْ مَ  ةِ لَّ دِ أ  یْ فِ  ةِ فَ یْ نِ املُ  رِ اهِ وَ جَ الْ  دُ وْ قُ عُ «در هـ ق)  1205(متوفي  6 يد  
                                                 

̀ الحقائق رشح كنز الدقائق للزیلعی:   )١( َالة َوبَيَان إحرامها وأحوالها ١/١٢٠ تبي   فَْصل: الرشوع ِيف الصَّ
   ٦٦ص رشح ِسْفر سعادت:    )٢(
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  ه است.تخريج نمود »ةَ فَ یْ نِ حَ  یْ بِ أ  امِ مَ اإلْ 

َقَمةَ 
ْ
يًْضاَمسْ  ابْنِ  ، َقنْ َقْن َعل

َ
AEِ َص� اهللاُ  يُْت َصل :ُعودٍ أFَمَع ا 	ِ

َ
 َعلَيِْه وََسلَم َوأ

ةِ 
َ

ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص


يِْدَفُهْم إال
َ
   .بَْكٍر؛ َوُقَمَر فَلَْم يَْرَفُعوا أ

 به همراهفرمايد: من مي  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:

و  ،0حضرت ابوبكر صديقو به همراه ، َسلمَ وَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول
 جز شروعبايشان همة و ، منماز خواند 0 عمر فاروق حضرتبه همراه 

.نماز رفع يدين نمي كردندديگر در داخل نماز در هيچ جاي 
 )١(

  

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

  
  �  _تنسیق النظام فی مسند اHمامحدیث +�

�+ �_  �  

محدث موالنا محمد  شيخ متأخرين عالمة شريف حديث اين  _246+
 »تنسيق النظام فی مسند االمام«در هـ ق)  1305(متوفي  6بلي حسن سنْ

  تخريج نموده است.

َقمَةَ  عَن إِبَْراهِيمَ 
ْ
يًْضا ابْنِ  ، َقنْ َقْن َعل

َ
AEِ َص� اهللاُ َصل :مَْسُعوٍد أFيْت َمَع ا 

  ِعنَْد اَعلَيْهِ وََسل


يِْدفَُهمْ إال
َ
ِ	 بَْكٍر؛ وَُقَمَر فَلَمْ يَْرفَعُوا أ

َ
ةِ ستِ َم وَأ

َ
ال    .ْفتَاِح الص

 به همراهفرمايد: من مي  0حضرت عبد اهللا بن مسعود ترجمه:

و  ،0حضرت ابوبكر صديقو به همراه ، وََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول
 جز شروعبايشان همة و ، منماز خواند 0 عمر فاروق حضرتبه همراه 

.نماز رفع يدين نمي كردندديگر در داخل نماز در هيچ جاي 
 )٢(

  

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

                                                 
بیان الخرب الدال علی ان رفع الیََدیْن  ١/٦١ مام ابی حنیفة:عقود الجواهر املنیفة فی ادلّة مذهب اال    )١(

  فی تکبیرة االفتتاح فقط
  مسألة رفع الیََدیْن  ١٦١و  ١٥٩ص تنسيق النظام فی مسند االمام:    )٢(
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  �  _التحقیق فی احادیث الخ/ف حدیث+�

�+ �_  �  
د الرحمن بو الفرج عباجمال الدين را امام  شريفحديث اين   _۲۴۷+

 كه در حديث )ق هـ 597متوفى ( 6حنبلي محمد الجوزي بن علي بن
 احاديث صحيح بخاريكه حتي بعضي از  سخت متشدد بودآنقدر بسيار 

التحقیق فی «، در كتاب خود قرار داده بود »حديث ساختگي«شريف را نيز 
  .كه پيرامون مذهب حنبلي نوشته تخريج نموده است »احادیث الخالف

ْخUََنَا َقبُْد الر� 
َ
ْ َُد نُْن ع1Wَِ أ

َ
نَا أ

َ
غْبَأ

َ
َقز�ازُ أ

ْ
ََسُن نْنُ ْ َِن نُْن ُ#َم�ٍد ال

ْ
ْخUََِ[ ا\

َ
 بِْن ثَابٍِت أ

وَاِعُظ َحد� 
ْ
ْ ََد ال

َ
عَنَا ُقَمُر نُْن أ ̀�ِميِ?< قَاَل َحد� عَنَاُقَمُر نُْن َقبِْد اهللاِ عَنَا عaWَِ ا   بِْن َقمٍْرو قَاَل َحد�

 
ُ

اق
َ
ح

ْ
عَنَا ُ#َم�ُد نُْن َجابٍِر َقْن َ �اٍد إِس ِ	 إِْ�َاثِيَل قَاَل َحد�

َ
َقَمَة َقْن قَ َقْن إِبَْراِهيَم نُْن أ

ْ
ْن َعل

ِ	 بَْكٍر وَُقمَُر فَلَمْ  مَ ل عَلَيِْه وَسَ   َص� اهللاُ اَل َصليُْت َمَع رَُسوُل اهللاِ  قَ اهللاِ َقبِْد 
َ
وَمَع أ

يِْدفَُهْم 
َ
ةِ.يَْرفَعُوا أ

َ
ال  ِعنَْد افْتِتَاِح الص


  إِال

حضرت عبد اهللا بن كه روايت مي كند  6 هعلْقَمحضرت  ترجمه:
و ، وََسلمَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص�  اهللا حضرت رسول به همراهفرمايد: من مي  0مسعود

 0 عمر فاروق حضرتبه همراه و  ،0حضرت ابوبكر صديقبه همراه 

اخل ديگر در دنماز در هيچ جاي  جز شروعبايشان همة و ، منماز خواند
.نماز رفع يدين نمي كردند

 )٢(
  

  .است »صحيححديث حسن و « اين حديث شريف  _�+

                                                 
   ٤٢٤حدیث  ١/٣٣٣ التحقيق يف أحاديث الخالف البن الجوزی:   )١(



 

  


	�    ا��د��ا��د��ا��د��ا��د����
	�ا��� ا���
	�ا��� ا���
	�ا��� ا����� ���ب�� ���ب�� ���ب�� ���ب��������� � � � ���ت ���ت ���ت ���ت     ا��� ا�
0            
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	� ا��د��  +��   _ �0 ���ب� �� ���ت � ا��� ا�
�+ �_  �  

  

  �  _َبهابن ابی شَْی صَن	فُمحدیث +�

�+ �_  �  

(متوفى  6 هبيابوبكر ابن ابي شَرا امام شريف حديث اين   _۲۴۸+
 روايت »ألُْمَصنَّف«خود كتاب مشهور در  6 بخارياستاذ امام  )ق هـ235

  نموده است.

عَنَا َ�َْ�  ْ�ََر، َعِن  َحد	
َ
َملِِك بِْن أ

ْ
نُْن آَدَم، َقْن َحَسِن بِْن َقي	اٍش، َقْن َقبِْد ال

 ، بَْ&ِ بِْن َعِدي$ ْسوَِد، قَاَل:الز)
َ ْ
ءٍ  َقْن إِبَْراهِيَم، عَِن األ يُْت َمَع ُقَمَر، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه ِ� َ�ْ

'
َصل

 
َ

ال  ِحَ. افْتَتََح الص'
'

تِِه إِال
َ

 قَ وَ ةَ. ِمْن َصال
َ

بَا «: ِك لِ المَ  دُ عب ال
َ
، َو-ِبَْراِهيَم، َوأ عِْ.	 يُْت الش	

َ
َورَأ

ةَ 
َ

ال  ِحَ= َفْفتَتُِحوَن الص	
	

يِْدَفُهْم إِال
َ
 يَْرَفُعوَن أ

َ
  ». إِْسَحاَق، ال

 سوداَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

و آنجناب  منماز خواند 0 امير المؤمنين حضرت عمر اگفت: من ب 6
  رفع يدين نكرد. ي در داخل نماز بجز در شروع نماز در هيچ جاي ديگر

ي عبِراوي اين حديث مي گويد: و من حضرت شَ 6 و عبد الملك
بِيعي اسحاق سو حضرت ابو  6 تابعي عينَخَ، حضرت ابراهيم 6 تابعي
چ جاي ديگر نماز بجز در شروع نماز در هينيز و ايشان  ديدمرا  6 تابعي

 .رفع يدين نمي كردند
)١(

  

                                                 
کتاب الصالة، َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبِ!ٍَة ثُمَّ َال  ٢٤٥٤حدیث  ١/٢١٤مصنّف ابن ابی شیبة:   (١)

  يَُعودُ 
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و  6 تابعي نَخَعي، حضرت ابراهيم 6 يعبِحضرت شَ  _�+
بخصوص از بزرگان تابعين كرام مي باشند.  6عي بِياسحاق سحضرت ابو 
نه يكي دو بلكه پنج صد تن از صحابة كرام را ديده  6ي عبِحضرت شَ

.بود
 )١(

ن ايشان در قبل و بعد ركوع در نماز، گويا نماز بنابرين رفع يدين نكرد  
  مي باشد. 7بزرگوار  ةصحابتن  پنج صدآن 

ابن تركماني مارديني مشهور به عالء الدين امام محدث فقيه   _�+
   دربارة اين حديث مي گويد:هـ ق)  750(متوفي 6

نَدُ  وََهَذا   حٌ يْ حِ َص  ضاً أيْ  الس'
َ َ

 طايمطابق شراين سند نيز  .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �
 .صحيح است 6 مسلمامام احاديث نزد صحت 

)٢(
   

 6 محدث فقيه محقق عالمه ظفر احمد عثماني تهانوي  _�+
   هـ ق) دربارة اين حديث مي گويد: 1394(متوفي 

  هُ نَدُ سَ وَ 
َ َ

همپاية حت در ص شريف ين حديثسند ا .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �
    )٣( .است صحيح »شريفمسلم صحيح «ديث احا

ين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت پس ا  _�+
  .مي باشد »شريفمسلم صحيح «احاديث 

  
  �  _حدیث شرح معانی ا�ثار+�

�+ �_  �  

امام فقيه مجتهد اصولي محدث مفسر را شريف حديث اين   _۲۴۹+
رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابو

  وايت كرده است.نيز مشهور است ر »ن طحاوینَ سُ «كه به نام  »ارمعانی اآلث

                                                 
  ١١٠عامر بن رشاحیل الشعبی، شCرۀ  ٥/٦٧ تهذیب التهذیب البن حجر:   )١(
    ٢/٧٥الجوهر النقي عىل سنن البيهقي:   )٢(
   باب ترک رفع اليدين يف غ! االفتتاح ٣/٦٢ إعالء السنن للتهانوي:  )٣(
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ََسِن بِْن 
ْ
Dقَاَل: ثنا َ�َْ� نُْن آَدَم ، َعِن ا ، (Iِا	ِم

ْ
Dدَاوَُد ، قَاَل: ثنا ا Jِ

َ
عَنَا انُْن أ َحد	

بَْ&ِ بِْن َعِدي$ ،  ْ�ََر ، َعِن الز)
َ
َملِِك بِْن أ

ْ
ْسوَِد، قَاَل:  َقنْ َقي	اٍش ، َقْن َقبِْد ال

َ ْ
إِبَْراهِيَم ، عَِن األ

و'ِل تَْكب4َِ 
َ
اِب رَِ:َ اُهللا َقنُْه يَْرفَُع يََديِْه ِ� أ َط'

ْ
يُْت ُقمََر نَْن ا<

َ
 فَُعودُ، قَاَل: رَأ

َ
ةٍ ، عُم' ال

ِن ذَلِكَ 
َ

عHِْ' فَفْعَال يُْت إِبْرَاهِيَم ، وَالش'
َ
   .َورَأ

 سوداَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

در تنها و آنجناب  يدمد 0 امير المؤمنين حضرت عمرنماز گفت: من  6
ي در داخل در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اولي

  كرد. مي رفع يدين ننماز 

ي عبِراوي اين حديث مي گويد: و من حضرت شَ 6 عبد الملك
در نيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 تابعي نَخَعيهيم حضرت ابرا و 6 تابعي
 .نماز رفع يدين مي كردند و بس شروع

)١(
  

   ي نويسد:در ادامة حديث م 6 امام طحاوي  _�+

است كه بجز  0 حضرت عمر دچنانكه مي بينيهستي بزرگ اين 
نمي كرد، و اين  يدينرفع داخل نماز  در در تكبير اولي در هيچ جاي ديگر

 مي عياشالْحسنَ بنَ  ،هست، زيرا گرچه مدار حديث »ديث صحيحح«
است، چنانكه حجت  ثقة ) و شريفمسلم صحيح يان از راو ، اما وي (باشد
  تصريح نموده اند. برآن و غيره  معين يحيى بنامام 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصJ' پس آيا مي پنداريد كه حضرت رسول اهللا 
'
ركوع در  وََسل

جناب امير تر از  رتبه پائينكساني كه در مي كردند و  يدينو سجود رفع 
رفع اين ولي آگاهي داشتند،  يدينبر اين رفع بودند،  0 عمر المؤمنين

و آيا مي پنداريد  ؟پنهان ماند 0 فاروق عمرامير المؤمنين از چشمان  يدين
ا مي ديدند كه كاري بودند، او ر 0كه كساني كه در همراهي حضرت عمر

                                                 
ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمـَن  ١٣٦٤حدیث  ١/٢٢٧رشح معانی اآلثار للطحاوی:   (١) بَاُب التَّكْبِ!ِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِ!ِ لِلسُّ

  الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَْم َال؟
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مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصJ' را ترك مي كند كه حضرت رسول خدا 
'
، اددانجام مي آن را  وََسل

 امير المؤمنيندر مورد  پنداريآيا شما چنين  ؟بازهم بر او انكار نمي كردند ليو

  داريد؟  7صحابة كرام ساير و  0 حضرت عمر

) محال احناف و جماعتاين پندار نزد ما (اهل سنت  ؛ احاشا و كلّ
در داخل نماز و  0 حضرت عمرامير المؤمنين نكردن  يديناست. زيرا رفع 

 است بر آنكهعدم انكار صحابة كرام بر آنجناب در اينكار، دليل صحيح 

 كه خالف مي باشددر داخل نماز همان حق صريح  يدينرفع بودن  كوترم
 .براي هيچ مسلماني سزاوار نيستكردن آن 

)١(
  

وَُهَو  نويسد: دربارة اين حديث شريف مي 6 امام طحاوي  _�+

 .است »حديث صحيح« ،اين حديث شريف .حٌ ٌث َصِحيْ َحِديْ 
)٢(

  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  
  �  _ا�ثار شکلحدیث شرح م+�

�+ �_  �  

مجتهد اصولي محدث مفسر امام فقيه را شريف حديث اين   _250+
رشح «خود  شهوركتاب م ) درق هـ 321 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابو

  وايت كرده است.ر »اآلثارشکل م

و'ِل ... 
َ
اِب رَِ:َ اُهللا َقنُْه يَْرَفُع يََديِْه ِ� أ َط'

ْ
يُْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
ْسوَِد ، قَاَل: رَأ

َ ْ
َعِن األ

 
َ

  .ودُ َفعُ تَْكب4َِةٍ ، عُم' ال

                                                 
ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمـَن  ١٣٦٤حدیث  ١/٢٢٧للطحاوی: رشح معانی اآلثار   (١) بَاُب التَّكْبِ!ِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِ!ِ لِلسُّ

  الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَْم َال؟
ُجوِد وَالرَّ  ١٣٦٤حدیث  ١/٢٢٧رشح معانی اآلثار للطحاوی:   )٢( فْعِ ِمـَن بَاُب التَّكْبِ!ِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِ!ِ لِلسُّ

  الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَْم َال؟
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: من امير المؤمنين حضرت مي فرمايد 6 سوداَ حضرت ترجمه:
مي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اوليدر تنها و آنجناب  يدمد 0عمر

 كرد.مي رفع يدين ني در داخل نماز در هيچ جاي ديگر
)١(

  

وَُهَو  نويسد: دربارة اين حديث شريف مي 6 امام طحاوي  _�+

 .است »حديث صحيح« ،حديث شريف اين .حٌ ٌث َصِحيْ َحِديْ 
)٢(

  

 ين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديثا  _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

  
  �  _2ِفخِتا-َو ِعا-جمَاَو ِنَني الس'ِف ُطا#وَسحدیث +�

�+ �_  �  

ابوبكر محمد بن ابراهيم منذر امام را شريف حديث اين   _251+
 عِ اإلج&َ وَ  نِ نَ  السُّ ِيف  طُ األوسَ «در كتاب خود هـ ق)  319(متوفي  6 نيشاپوري

  ه است.نمودروايت  »الِف ختِ اإل وَ 

ْسوَِد، قَاَل: 
َ ْ
ٍء مِْن «َقْن إِبْرَاهِيَم، عَِن األ يُْت َمَع ُقَمَر فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه ِ� َ�ْ

'
َصل

 ِحَ. فَفْتَتُِح 
'

تِِه إِال
َ

ةَ َصال
َ

ال بَا َوقَاَل َقبُْد ا» الص'
َ
، وKَِبْرَاهِيَم، وَأ 'Hِْع يُْت الش'

َ
مَلِِك: َورَأ

ْ
ل

ةَ 
َ

ال  ِحَ. فَفْتَتُِحوَن الص'
'

يِْدفَُهْم إِال
َ
 يَْرفَعُوَن أ

َ
  .إِْسَحاَق ال

 سوداَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

و آنجناب  منماز خواند 0 امير المؤمنين حضرت عمر اگفت: من ب 6
ي در داخل در هيچ جاي ديگرآن بجز كرد و  يدينقط در شروع نماز رفع ف

  رفع يدين نكرد. نماز 

                                                 
بَاُب بَيَاِن ُمْشِكِل َما رُِوَي عَْن َعبِْد ِهللا بِْن ُعَمَر رَِيضَ هللاُ َعنْهCَُ   ١٥/٥٠رشح مشکل اآلثار للطحاوی:   (١)

  ِيف َهَذا الَْمْعنَى
ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمَن بَاُب ا ١٣٦٤حدیث   ١/٢٢٧رشح معانی اآلثار للطحاوی:   )٢( لتَّكْبِ!ِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِ!ِ لِلسُّ

  الرُّكُوعِ َهْل َمَع ذَلَِك رَفٌْع أَْم َال؟
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ي عبِراوي اين حديث مي گويد: و من حضرت شَ 6 عبد الملك
بِيعي اسحاق سو حضرت ابو  6 تابعي نَخَعي، حضرت ابراهيم 6 تابعي
در داخل جاي ديگر بجز شروع نماز در هيچ نيز و ايشان  ديدمرا  6 تابعي

 .نماز رفع يدين نمي كردند
)١(

  

شهير بال منازع حافظ جمال الدين محدث فقيه فقيه امام   _�+
زلَيوَ دربارة اين حديث مي گويد:  هـ ق)762(متوفى  6ي حنفي ع َ

ْ
Oٌث ِديْ ا

 .است »حديث صحيح« ،اين حديث شريف .حٌ َصِحيْ 
)٢(

  

 ا درجة صحت احاديثاين حديث شريف در صحت برابر ب  _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

  
  �  _تجریدالحدیث +�

�+ �_  �  

 ابي الحسين احمد بن محمدامام را شريف حديث اين   _252+

المعارف فقه  ةدر داير) ق هـ498 و وفات 362والدت ( 6 بغدادي قدوري
  كرده است. تخريج »التجرید«خود تقابلي 

ْسوَدُ  رَوَ.
َ ْ
 «، قَاَل: األ

'
 َصل

'
تِِه إِال

َ
ٍء مِْن َصال يُْت َمَع ُقمََر فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه ِ� َ�ْ

ةَ 
َ

ال    .»ِحَ. فَفْتَتُِح الص'

امير المؤمنين حضرت  امن ب گويد كه مي 6 سوداَ حضرت ترجمه:
آن بجز كرد و  يدينفقط در شروع نماز رفع و آنجناب  منماز خواند 0 عمر

 .اخل نماز رفع يدين نكردي در ددر هيچ جاي ديگر
)٣(

  

                                                 
ذِكُْر رَفْعِ الْيَـَديِْن ِعنْـَد الرُّكُـوعِ  ١٣٩١حدیث  ١٤٩و  ٣/١٤٨ األوسط يف السنن واإلجCع واالختالف:  (١)

  كُوعِ َوِعنَْد رَفْعِ الرَّأِْس ِمَن الرُّ 
  باب صفة الصالة ١/٤٠٥: نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج الزيلعي  )٢(
  ال ترفع الیََدیْن فی تکبیر الرکوع ١١٥مسألة  ٢/٥٢٣ التجرید للقدوری:  )٣(
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 762(متوفى  6لطائي حنفي امام ابوعبد اهللا عالء الدين مغَ  _�+

  دربارة اين حديث مي گويد: ق)  هـ

  حٍ َصِحيْ  نَدٍ بِسَ 
َ َ

سند اين حديث شريف در صحت  .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �
 .است صحيح »شريفمسلم صحيح «همپاية احاديث 

)١(
  

 صحت برابر با درجة صحتريف در ين حديث شپس ا  _�+
  .صحيح مي باشد »شريفمسلم صحيح « احاديث

  
  �  _جوهر النقیالحدیث +�

�+ �_  �  

امام عالء الدين مارديني مشهور به را شريف حديث اين   _253+
الجوهر «هـ ق) در كتاب شهرة آفاق خود  750(متوفي  6ابن تركماني 

  رده است.تخريج ك »النقی فی الرد علی البیهقی

ٍء مِْن  يُْت َمَع ُقمََر، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه ِ� َ�ْ
'
ْسوَِد، قَاَل: َصل

َ ْ
َقْن إِبَْراهِيَم، عَِن األ

ةَ.
َ

ال  ِحَ. افْتَتََح الص'
'

تِِه إِال
َ

بَا «اRلك:  دوقال عب َصال
َ
، َوKِبْرَاهِيَم، وَأ 'Hِْع يُْت الش'

َ
َورَأ

 
َ
 يَْرفَعُوَن أ

َ
ةَ إِْسَحاَق، ال

َ
ال  ِحَ. فَفْتَتُِحوَن الص'

'
   ».يِْدفَُهمْ إِال

 سوداَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

و آنجناب  منماز خواند 0 امير المؤمنين حضرت عمر اگفت: من ب 6
ي در داخل در هيچ جاي ديگرآن بجز كرد و  يدينفقط در شروع نماز رفع 

  كرد. رفع يدين ننماز 

ي عبِراوي اين حديث مي گويد: و من حضرت شَ 6 عبد الملك
بِيعي اسحاق سو حضرت ابو  6 تابعي نَخَعي، حضرت ابراهيم 6 تابعي
  در داخلبجز شروع نماز در هيچ جاي ديگر نيز و ايشان  ديدمرا  6 تابعي

                                                 
  إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع باب رفع اليدين ١/١٤٧٢ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )١(
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 .نماز رفع يدين نمي كردند
)١(  

   مي گويد:سپس هـ ق)  750في(متو 6امام ابن تركماني   _�+

ا
َ
نَدُ  وََهذ  أيْ  الس�

ً
  حٌ يْ حِ َص  ضا

َ َ
ط اياين سند نيز مطابق شر .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �

 .صحيح است 6 مسلمامام احاديث صحت 
)٢(

   

پس اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت   _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «احاديث 

  
  �  _ئیشرح ابن ماج ُمغَلطاحدیث +�

�+ �_  �  

عبد اهللا عالء الدين مغَلطائي  امام ابورا شريف حديث اين   _254+

 ابن ماجه تخريجن نَـدر شرح خود بر س )ق هـ 762(متوفى  6حنفي 

  .ستنموده ا

 قَ 
َ

 يبَ  شَ أِ�  بنُ إ ال
َ
ِ  هِ فِ ن� َص  مُ ِ�  ة   يٍح حِ َص  دٍ نَ سَ ب

َ َ
َقْن إِبْرَاهِيَم،  ... مٍ سلِ مُ  ِط  َ� �

ْسوَِد،عَِن ا
َ ْ
تَتََح  أل

ْ
 ِحَ� اف

�
تِِه إِال

َ
ٍء مِْن َصال ْ َ

ْم يَْرفَْع يََديِْه ِ# "
َ
يُْت َمَع ُقَمَر، فَل

�
: َصل

َ
قَال

ةَ.
َ

ال  قَ  الص�
َ

  .حٌ ٌث َصِحيْ ُهَو َحِديْ : ي� اوِ حَ الط�  ال

ابن ابي شيبه در مصنَّف خود با سندي كه در صحت مطابق  ترجمه:

لسيم است از شرايط احاديث صحيح مروايت  6 حضرت ابراهيم نَخَع

امير المؤمنين  من به همراه ويد كهگ مي 6 سوداَ حضرتكند كه  مي

روع نماز در هيچ وقت شخوانده ام و آنجناب بجز در  نماز 0عمرحضرت 

نيز مي فرمايد  6 امام طحاوينكرد.  يديننماز رفع در داخل جاي ديگر 

 .است »حيححديث ص« ،اين حديث شريف كه
)٣(

  

                                                 
  ٢/٧٥ لنقي عىل سنن البيهقي:الجوهر ا  (١)
    ٢/٧٥الجوهر النقي عىل سنن البيهقي:   )٢(
  باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ١/١٤٧٢ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )٢(
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  �  _ِةاَیالر	 ُبْصَنحدیث +�

�+ �_  �  

 بو محمد عبد اهللا بناجمال الدين امام را  حديث شريف اين  _255+

يوسف بن محمد زلَيمثال خود  هـ) در كتاب ال762(متوفى  6 حنفي يع
   است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «

و'ِل 
َ
اِب يَْرفَُع يََديِْه ِ� أ َط'

ْ
يُْت ُقمََر نَْن ا<

َ
ْسوَِد، قَاَل: رَأ

َ ْ
َقْن إبَْراهِيَم َقْن األ

ِن ذَلِكَ 
َ

عHِْ' فَفْعَال يُْت إبَْراهِيَم. وَالش'
َ
 فَعُودُ، قَاَل: َورَأ

َ
   .تَْكب4َِةٍ، عُم' ال

 سوداَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

تكبير  درتنها آنجناب  و يدمد 0امير المؤمنين حضرت عمر گفت: من 6
ي در داخل نماز در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس يدين  رفع نماز اولي

  كرد. مي رفع يدين ن

ي عبِراوي اين حديث مي گويد: و من حضرت شَ 6 عبد الملك
در نيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 تابعي نَخَعيحضرت ابراهيم  و 6 تابعي
 .نماز رفع يدين مي كردند و بس شروع

)١(
  

َ وَ گويد:  حديث مي دامةا در 6 يعلَيزامام   _�+
ْ
Oحٌ ٌث َصِحيْ ِديْ ا. 

 .است »حديث صحيح« ،اين حديث شريف
)٢(

  

  

  �  _البدر المنیرحدیث +�

�+ �_  �  

 ن شافعي معروف بهعالمه سراج الديرا  حديث شريف اين  _256+

  البدر املنD يف تخريج«د در كتاب بزرگ خوق)  هـ 804 (متوفي 6 ابن ملَقّن
                                                 

  لصالةباب صفة ا ١/٤٠٥: نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج الزيلعي  (١)
  باب صفة الصالة ١/٤٠٥: نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج الزيلعي  )٢(
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Dتخريج نموده است. »األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكب  

يُْت 
َ
سود قَاَل: رَأ

ْ
ط'  بنَ  رَ مَ قُ  وَعَن إِبْرَاهِيم، عَن األ

ْ
 لِ يََديِْه ِ� أوّ  عُ رفَ يَ  اِب ا<

ِن ذَلِك.  تَْكب4َِة ثم' 
َ

يْت إِبَْراهِيم وَالشعHِّْ يفْعَال
َ
 يعود، َوقَاَل: رَأ

َ
  ال

 أسود حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

تكبير  درتنها آنجناب  و يدمد 0امير المؤمنين حضرت عمر گفت: من 6
رفع  در داخل نماز در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس يدين  رفع نماز اولي

  كرد. مي يدين ن

ي عبِراوي اين حديث مي گويد: و من حضرت شَ 6 عبد الملك
در نيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 عي تابعياهيم نَخَحضرت ابر و 6 تابعي
 .نماز رفع يدين مي كردند و بس شروع

)١(
  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .ستا »شريفمسلم صحيح «

  
  �  _ِرَصَتْخُمْلأ َنِم ُرَصَتْعُمْلأحدیث +�

�+ �_  �  

 ملَطيالمال الدين بو المحاسن جاعالمه را  حديث شريف اين  _257+

ن مشكل مِ  َرصِ تَ خْ ملُ أ  نَ مِ  َرصُ تَ عْ ملُ أ«كتاب خود هـ) در  803(متوفى  6حنفي 
  نموده است. تخريج »اآلثار

ْسوَدُ وَ د رَ قَ وَ 
َ ْ
يْ  ى األ

َ
و'ِل قَاَل: رَأ

َ
اِب رَِ:َ اُهللا َقنْهُ يَْرفَُع يََديِْه ِ� أ َط'

ْ
ُت ُقَمَر نَْن ا<

ِن ذَلَِك 
َ

ْعHِ' َفْفَعال يُْت إِبَْراِهيَم، وَالش'
َ
 َفُعوُد. َورَأ

َ
  .تَْكب4َِةٍ، عُم' ال

 المؤمنينامير  من روايت مي كند كه 6 سوداَ حضرت ترجمه:
  تكبير اولي نماز رفع يدين مي در تنهاآنجناب  و را ديدم 0حضرت عمر

                                                 
   ٣/٤٨٤البدر املن! يف تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكب!:   (١)
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  كرد. مي رفع يدين ندر داخل نماز  در هيچ جاي ديگركرد و سپس 

نيز   6 عي تابعياهيم نَخَحضرت ابر و 6 ي تابعيعبِحضرت شَو 
 .نماز رفع يدين مي كردند و بس در شروعتنها 

)١(
  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _ابن َحَجر ةَرَهالَم اُفَحإت@حدیث +�

�+ �_  �  

 (متوفي 6 ر شافعيجعالمه ابن حرا  حديث شريف اين  _258+

  نموده. تخريج »بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة ةِ َر هَ املَ  افُ حَ إتِّ « ) درهـ 852

اِب » طح«(حديث  َط'
ْ
يُْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
و'ِل  ): رَأ

َ
رَِ:َ اُهللا َقنُْه يَْرفَُع يََديِْه ِ� أ

 فَعُودُ 
َ

  .تَْكب4َِةٍ، عُم' ال
 المؤمنينامير  من روايت مي كند كه 6 سوداَ حضرت ترجمه:

كرد  مييدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب  و را ديدم 0حضرت عمر
 كرد.مي نرفع يدين در داخل نماز  در هيچ جاي ديگرو سپس 

)٢(
  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _الدرایة فی تخریج احادیث الهدایةحدیث +�

�+ �_  �  

(متوفي  6 حجر شافعيعالمه ابن را  حديث شريف اين  _259+
  .ج نمودهتخري »الهدایةاحادیث  ریجخفی تدرایة ال«در كتاب خود هـ)   852

                                                 
  فی رفع الیََدیْن ١/٣٨: املعترص من املخترص من مشكل اآلثار  (١)
   ١٥١٦٩حدیث  ١٢/١٠١بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة: إتحاف املهرة   )٢(
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يْت 
َ
سود رَأ

ْ
َيَْهِ\ّ من َطِريق الزب4 بن عدي عَن إِبْرَاهِيم عَن األ

ْ
َحاوِّي وَا[ وَأخرج الط'

 يعود عمر مثله
َ

ة ثم	 ال
َ

ال قَاَل الزب4 بن عدي  ].  [Yََن يرفع يََديِْه Lِ أول تَْكبَِ&ة من الص	
ِن ذَلِك.

َ
يْت إِبْرَاهِيم وَالشعHِّْ يْفعَال

َ
   َورَأ

 سوداَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

 درتنها آنجناب  و را ديدم 0امير المؤمنين حضرت عمر گفت: من 6
در داخل  در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اولي

  كرد. مي رفع يدين ننماز 

حضرت  و 6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد:  راوي اين حديث مي
نماز رفع يدين  در شروعنيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 عي تابعياهيم نَخَابر

 .مي كردند و بس
)١(

  

+�_  ر عجعالمه ابن حدر ادامة حديث شريف مي  6قالني ـس
ُ نويسد: 

ُ
aهمگي ثقات هستندحديث شريف راويان اين  .ثَِقاٌت  وََهَذا رَِجا. 

)٢(
   

ر صحت برابر با درجة صحت احاديث اين حديث شريف د  _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _ِنیشرح ابی داؤد عَْیحدیث +�

�+ �_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _260+
  نموده است. خود تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «هـ ق) در  855 (متوفى 6

ْسوَِد، قَاَل:
َ ْ
يْ  عَِن األ

'
 ِحَ. َصل

'
تِِه إِال

َ
ٍء مِْن َصال ُت َمَع ُقمََر، فَلَمْ يَْرفَْع يََديِْه ِ� َ�ْ

ةَ. 
َ

ال  قَ وَ افْتَتََح الص'
َ

 يَْرَفُعوَن «: ُك لِ المَ  دُ عب ال
َ

بَا إِْسَحاَق، ال
َ
، َو-ِبَْراِهيَم، َوأ عِْ.	 يُْت الش	

َ
َورَأ

ةَ 
َ

ال  ِحَ= َفْفتَتُِحوَن الص	
	

يِْدَفُهْم إِال
َ
   ».أ

                                                 
   ١/١٥٢الدراية يف تخريج أحاديث الهداية:   (١)
  ١/١٥٢الدراية يف تخريج أحاديث الهداية:   )٢(
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المؤمنين  امير من روايت مي كند كه 6 سوداَ حضرت ترجمه:
مي يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب  و را ديدم 0حضرت عمر
  كرد. مي رفع يدين ندر داخل نماز  در هيچ جاي ديگركرد و سپس 

حضرت  و 6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد:  راوي حديث مي
نماز رفع يدين  در شروعنيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 عي تابعياهيم نَخَابر

 .مي كردند و بس
)١(

  

اين حديث  .حٌ ٌث َصِحيْ ِديْ اOَ وَ : مي فرمايد 6 عيني عالمه   _�+
 .است »حديث صحيح« ،شريف

)٢(
  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _ِنید عَْیشرح ابی داؤحدیث +�

�+ �_  �  

حنفي بدر الدين عينى محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _261+
  نموده است. خود تخريجهـ ق) در شرح سنن ابي داود  855 (متوفى 6

اِب رَِ:َ اُهللا َقنْهُ يَْرفَُع يََديْهِ  َقْن إِبَْراهِيَم، َعِن  َط'
ْ
يُْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
ْسوَدِ قَاَل: رَأ

َ ْ
 األ

ِن ذَلَِك 
َ

ْعHِ' َفْفَعال يُْت إِبَْراِهيَم، وَالش'
َ
 َفُعوُد. قَاَل: َورَأ

َ
و'ِل تَْكب4َِةٍ، عُم' ال

َ
  .ِ� أ

 أسود حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

 درتنها آنجناب  و را ديدم 0امير المؤمنين حضرت عمر گفت: من 6
در داخل  در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس  يدين رفع نماز تكبير اولي

  كرد. مي رفع يدين ننماز 

  و حضرت 6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد:  راوي حديث مي

                                                 
  باب، فی رفع الیََدیْن  ٣/٣٠٢رشح سنن ابی داود للعینی:   (١)
  یْنباب، فی رفع الیَدَ   ٣/٣٠٠ رشح سنن أبی داود للعینی:  )٢(
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نماز رفع يدين  در شروعنيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 عي تابعياهيم نَخَابر
 .مي كردند و بس

)١(
  

يث شريف در بارة اين حد 6 عيني چنانكه گذشت عالمه   _�+
 .است »حديث صحيح« ،اين حديث شريف .حٌ ٌث َصِحيْ ِديْ اOَ وَ : مي فرمايد

)٢(
  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  
  �  _فتح القدیرحدیث +�

�+ �_  �  

محقق كمال محدث فقيه مجتهد امام را  حديث شريف اين  _262+
امالدين ابن الْههدايةشرح خود بر هـ ق) در  861(متوفى  6 حنفي م 

  نموده است. تخريج »فتح القدیر«شريف موسوم به 

يْت ُقمَ 
َ
ْسوَِد قَاَل: رَأ

َ ْ
ََسِن بِْن َقي'اٍش بَِسنٍَد َصِحيٍح َقْن األ

ْ
Oَر نَْن ِمْن َحِديِث ا

اِب رَِ:َ اهللاُ  َط'
ْ
و'ِل تَْكبِ ا<

َ
يْت إبْرَاهِيمَ  َقنُْه رَفََع يََديِْه ِ� أ

َ
 فَعُودُ. قَاَل: َورَأ

َ
4َةٍ عُم' ال

ِن ذَلَِك وَ 
َ

عHِْ' فَْفعَال   .الش'
روايت مي كند  6 سوداَ حضرتحديث حسن بن عياش:  ترجمه:

يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب  و را ديدم 0حضرت عمر من كه
  كرد. مي ع يدين نرفدر داخل نماز  در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس 

 و حضرت 6 تابعيي عبِمن حضرت شَگويد:  راوي حديث مي
 نماز رفع يدين در شروعنيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 عي تابعياهيم نَخَابر

 .مي كردند و بس
)٣(

  

                                                 
  باب، فی رفع الیََدیْن ٣/٣٠٠رشح سنن ابی داود للعینی:   (١)
  باب، فی رفع الیََدیْن  ٣/٣٠٠ رشح سنن أبی داود للعینی:  )٢(
  باب صفة الصالة ١/٣١١ فتح القدیر البن الهCم:  )٣(



 

+316_ 

: مي فرمايددر بارة اين حديث شريف  6 بن الْهمامعالمه ا   _�+

 .دارد »صحيحسند « ،اين حديث شريف .حٌ َصِحيْ بَِسنَدٍ 
)١(

  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _جامع اKحادیثحدیث +�

�+ �_  �  

  .عمر بن ا<طاب يرفع يديه f أول تكب4ة ثم اليعود عن األسود قال رأيُت   _263+
لمؤمنين امير ا منروايت مي كند كه  6 سوداَ حضرت ترجمه:

مي يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب  و را ديدم 0حضرت عمر
 .كردمي رفع يدين ندر داخل نماز  در هيچ جاي ديگركرد و سپس 

)٢(
  

بو اعلي بن سلطان محمد، مال محدث اصولي متكلم امام   _�+
 دربارة )ق هـ1014(متوفى  6ي وِرَهقاري مشهور به  ،الحسن نور الدين
 »سند صحيح«با  شريفاين حديث  ،حٌ َصِحيْ بَِسنَدٍ نويسد: اين حديث مي 

 .روايت شده است
)٣(

  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  
  �  _کنز العمالحدیث +�

�+ �_  �  

  عالمه حسام الدين متقي هندي حنفيرا  شريفحديث  اين  _264+

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٣١١ فتح القدیر البن الهCم:  )١(
  مسند عمر الخطاب ٣٠٠٥١حدیث  ٢٧/٢٧٥ جامع االحادیث:  )٢(
  باب صفة الصالة ٢/٦٦٩ مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح:  )٣(
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كنز الع&ل يف سنن األقوال «كتاب مشهور خود هـ ق) در  975ى (متوف 6
  است. نموده تخريج »واألفعال

يْت ُقمَ 
َ
ْسوَِد قَاَل: رَأ

َ ْ
اِب رَِ:َ اهللاُ َقْن األ َط'

ْ
و'ِل َر نَْن ا<

َ
 َقنُْه رَفََع يََديِْه ِ� أ

 فَعُودُ.
َ

  تَْكب4َِةٍ عُم' ال
بن  حضرت عمر من روايت مي كند كه 6 سوداَ حضرت ترجمه:

مي كرد و يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب  و را ديدم 0خطاب
 .كردمي رفع يدين ندر داخل نماز  در هيچ جاي ديگرسپس 

)١(
  

+�_  يب1205متوفي ( 6 ديامام حافظ محدث اصولي مرتضي ز 

  مي گويد: شريف دربارة اين حديث هـ ق) 

نَدُ  وََهَذا   حٌ يْ حِ َص  اً ضأيْ  الس'
َ َ

ط اياين سند نيز مطابق شر .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �
 .صحيح است 6 مسلمامام احاديث نزد صحت 

)٢(
   

  
  �  _شرح ابن ماجهحدیث +�

�+ �_  �  

+265_  gسن بن َقي'اش بَِسنَِدهِ ا
ْ
Oاِب رَِ:َ  ا َط'

ْ
يْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
ْسوَدِ قَاَل: رَأ

َ ْ
األ

َفُعودُ.اُهللا َقنُْه َرَفَع 
َ

و'ِل تَْكب4َِةٍ عُم' ال
َ
   يََديِْه ِ� أ

 سوداَ حضرتامام محدث حسن بن عياش به سند خود از  ترجمه:

آنجناب  و را ديدم 0بن خطاب حضرت عمر من روايت مي كند كه 6
در  در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها 

 مي كرد.نرفع يدين داخل نماز 
)٣(

  

  بواعلي بن سلطان محمد، مال محدث اصولي متكلم امام   _�+

                                                 
  فصل يف أذكار التحر�ة ومايتعلق بها ٢٢٠٥٦حدیث  ٨/٩٤كنز العCل يف سنن األقوال واألفعال:   )١(
  ١/٣٥٠ تخریج احادیث احیاء علوم الدین:  )٢(
  باب الرتجیع ٦٢ص رشح سنن ابن ماجه:   )٣(
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دربارة  )ق هـ1014(متوفى  6ي وِرَهقاري مشهور به  ،الحسن نور الدين
 »سند صحيح«با  شريفاين حديث  ،حٌ َصِحيْ بَِسنَدٍ نويسد: اين حديث مي 

 .روايت شده است
)١(

  

صحت احاديث اين حديث شريف در صحت برابر با درجة   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _حْیفاِتالَم اُةَقْرِمحدیث +�

�+ �_  �  

علي بن مال محدث اصولي متكلم امام را  حديث شريف اين  _266+
ـ)1014(متوفى  6 يوِرَهقاري  ،بو الحسن نور الديناسلطان محمد،   ه

  نموده است.خريج ت »رشح مشکاة املصابیح حِ یْ فاتِ املَ  اةُ قَ ْر مِ «خود  كتابدر 

يُْت ُقَمَر نَْن 
َ
ْسوَِد قَاَل: رَأ

َ ْ
ََسِن بِْن َقي'اٍش بَِسنٍَد َصِحيٍح، َعِن األ

ْ
Oِمْن َحِديِث ا

 َفُعودُ 
َ

و'ِل تَْكب4َِةٍ، عُم' ال
َ
اِب َرْفَع يََديِْه ِ� أ َط'

ْ
  .ا<

 حضرتاز  »سند صحيح«امام محدث حسن بن عياش با  ترجمه:

 و را ديدم 0بن خطاب حضرت عمر من مي كند كه روايت 6 سوداَ
در هيچ جاي مي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب 

 مي كرد.رفع يدين ندر داخل نماز  ديگر
)٢(  

  

  �  _َند ابی حنیفهشرح ُمْسحدیث +�

�+ �_  �  

 (متوفى 6 يوِرَه قاري امام نيزرا  حديث شريف اين  _267+

  نموده است.تخريج  »ح ُمْسنَد ابی حنيفةرشْ «خود  كتابدر  )هـ1014

                                                 
  اجتCع ابی حنیفة واالوزاعی ٣٨ص  رشح مسند ابی حنیفة للقاری الهروی:  )١(
  باب صفة الصالة ٢/٦٦٩ مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح:  )٢(
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يُْت ُقَمَر نَْن 
َ
ْسوَِد قَاَل: رَأ

َ ْ
ََسِن بِْن َقي'اٍش بَِسنٍَد َصِحيٍح، َعِن األ

ْ
Oِمْن َحِديِث ا

 َفُعودُ 
َ

و'ِل تَْكب4َِةٍ، عُم' ال
َ
اِب َرْفَع يََديِْه ِ� أ َط'

ْ
  .ا<

 حضرتاز  »سند صحيح«اش با امام محدث حسن بن عي ترجمه:

 و را ديدم 0بن خطاب حضرت عمر من روايت مي كند كه 6 سوداَ
در هيچ جاي مي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب 

 مي كرد.رفع يدين ندر داخل نماز  ديگر
)١(  

 احاديث حديث شريف در صحت برابر با درجة صحتدو اين   _�+

  .مي باشند »شريفلم مسصحيح «

  

  �  _دتر سعاشرح سِْف حدیث+�

�+ �_  �  

، عارف باهللا، شيخ ثة محدعالمامام را شريف  حديث اين  _268+
كتاب  در هـ ق)1052(متوفى  6 يوِلَهشاه عبد الحق محدث د ،قمحقِّ

  ذكر نموده است. »رشح ِسْفر سعادت« مشهور خود

را، بر نمي  0 ر بن الخطابگفت: ديدم عم ؛د روايت كردوساَو «
 .»داشت دو دست خود را مگر در تكبير اولي

)٢(
  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _تَْیسِیرُ القاری شرح فارسی صحیح بخاری حدیث+�

�+ �_  �  

  الدين نور موالنا محدث ناقد كامل و مرا عالشريف  حديث اين  _269+

                                                 
  اجتCع ابی حنیفة واالوزاعی ٣٨ص  رشح مسند ابی حنیفة للقاری الهروی:  )١(
   ٦٥ص رشح ِسْفر سعادت:   )٢(
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دبن موالنا  يوِلَهعبد الحق محدث دهـ ق) در1073(متوفى  6 يوِلَه 

  نموده است. تخريج »تَیِْسیُر القاری رشح فارسی صحیح بخاری«كتاب خود 

 از عمر بن خطاب »روايات صحيحه«و همچنين منقول است به «

ها كه ديدند ايشان را كه بر نمي داشتند دست 0 و علي بن ابي طالب 0
 .»را مگر در اول نماز

)١(
  

اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث   _�+
  .است »شريفمسلم صحيح «

  
  �  _تخریج احادیث احیاء علوم الدین حدیث+�

�+ �_  �  

امام حافظ محدث اصولي مرتضي را شريف  حديث اين  _۲۷۰+
يبتخريج  »علوم الدینتخریج احادیث احیاء «در ) هـ 1205 متوفي( 6 ديز

  .است هنمود

 ِحَ. 
'

تِِه إِال
َ

ءٍ ِمْن َصال يُْت َمَع ُقَمَر، فَلَمْ يَْرَفعْ يََديْهِ ِ� َ�ْ
'
ْسوَِد، قَاَل: َصل

َ ْ
َعِن األ
ةَ. 

َ
ال   اْفتَتََح الص'

 حضرت عمربا  من روايت مي كند كه 6 سوداَ حضرت ترجمه:
يدين  رفع نماز ليتكبير او درتنها آنجناب  و مدنماز خوانرا  0بن خطاب

 مي كرد.رفع يدين ندر داخل نماز  در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس 
)٢(  

گويد:  ميادامه  درهـ ق)  1205متوفي ( 6 ديزبي عالمه  _�+
نَدُ  وََهَذا   حٌ يْ حِ َص  الس'

َ َ
احاديث نزد ط صحت اياين سند مطابق شر .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �

 .صحيح است 6 مسلمامام 
)٣(  

                                                 
  باب اذا قام من الرکعتین ١/٢٥٤ ی صحیح بخاری:تیسیر القاری رشح فارس  )١(
  ١/٣٥٠ تخریج احادیث احیاء علوم الدین:  )٢(
  ١/٣٥٠ تخریج احادیث احیاء علوم الدین:  )٣(
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  �  _آثار الس'َنن حدیث+�

�+ �_  �  

االجل و محدث اكمل موالنا  مةلعالارا شريف  حديث اين  _۲۷۱+
خود ) در كتاب مشهور هـ 1322متوفي ( 6محمد بن علي نيموي حنفي 

  است. نموده تخريج »ننَ السُّ  آثارُ «

يُْت عن 
َ
سود قَاَل: رَأ

ْ
طاِب  بنَ  رَ مَ قُ  األ

ْ
يعودع يََديِْه ِ� أرفَ يَ  ا<

َ
 .ول تَْكب4َِة ثم' ال

ِن ذَلِك
َ

يْت إِبَْراِهيم وَالشْعHِّ يْفَعال
َ
  . قَاَل َورَأ

 المؤمنينامير  من روايت مي كند كه 6 سوداَ حضرت ترجمه:

مي يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب  و را ديدم 0حضرت عمر
  كرد. مي ن نرفع يديدر داخل نماز  در هيچ جاي ديگركرد و سپس 

اهيم ابر و حضرت 6 تابعيي عبِمن حضرت شَگويد:  راوي مي
نماز رفع يدين مي  در شروعنيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 عي تابعينَخَ

 .كردند و بس
)١(

  

اين  .حٌ يْ حِ َص  رٌ ثَ أ وَ هُ وَ مي نويسد:  6 سپس عالمه نيموي  _�+
ُ جَ رِ است. و در تعليق آن مي افزايد:  »حديث صحيح« ،حديث شريف

ُ
aاُل جَ رِ  ا 

، راويان صحيح بخاري و شريف يان اين حديثوار ا.مَ هُ دُ حَ أ وْ أ ْ.ِ حَ يْ حِ الص' 
 .ندم شريف يا يكي از آنها هستلسمصحيح 

)٢(
  

  

  �  _التعلیق الُمَمج	د حدیث+�

�+ �_  �  

  ويي لَكْنَبو الحسنات عبد الحاعالمه را شريف  حديث اين  _۲۷۲+

                                                 
   ٤٠٣حدیث  ١٣٤ص  آثار السنن:  )١(
  مع التعلیق الحسن ٤٠٣حدیث  ١٣٤ص  آثار السنن:  )٢(
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دعلی موطّأ  دجَّ التعلیق املُمَ «هـ) در 1304(متوفى  6 نموده  تخريج »ُمحمَّ
  است.

اِب رَِ:َ اُهللا َقنْهُ يَْرفَُع يََديِْه  َط'
ْ
يُْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
ْسوَدِ قَاَل: رَأ

َ ْ
َقْن إِبَْراهِيَم، َعِن األ

 َفُعوُد. قَاَل: َورَ 
َ

و'ِل تَْكب4َِةٍ، عُم' ال
َ
ِن ذَلَِك ِ� أ

َ
ْعHِ' َفْفَعال يُْت إِبَْراِهيَم، وَالش'

َ
  . أ

 سوداَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

در تنها و آنجناب  يدمد 0 امير المؤمنين حضرت عمرنماز گفت: من  6
ي در داخل در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اولي

  كرد. مي ين نرفع يدنماز 

حضرت  و 6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد:  راوي اين حديث مي
نماز رفع يدين  در شروعنيز تنها و ايشان  ديدمرا  6 عي تابعياهيم نَخَابر

 .مي كردند و بس
)١(  

اين  .حٌ ٌث َصِحيْ ِديْ اOَ َو  نويسد: سپس مي 6 ويلَكْنَعالمه   _�+
 .است »حديث صحيح« ،حديث شريف

)٢(
  

 اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث  _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _َقدَْیننَْیلُ الَفْر حدیث+�

�+ �_  �  

بير كاستاذ  و محدث و فقيه و را امام العصرشريف  حديث اين  _۲۷۳+
هـ ق)   1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نورامحمد حضرت موالنا 
  تخريج نموده است. »قََدیْننَیُْل الَفْر « يدينرفع مورد  ل خود دردر كتاب المثا

ْسوَدِ رَِ:َ اُهللا وَ 
َ ْ
 َعِن األ

َ
gاِب رَِ:َ اُهللا َقنْهُ يََعا َط'

ْ
يُْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
  َقنُْه قَاَل: رَأ
                                                 

دالتعلیق املَُمجَّد علی موطّأ   (١)   باب افتتاح الصالة ١/٣٨٥: ُمحمَّ
دالتعلیق املَُمجَّد علی موطّأ   )٢(   باب افتتاح الصالة ١/٣٨٥: ُمحمَّ
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 َفُعوُد. 
َ

و'ِل تَْكب4َِةٍ، عُم' ال
َ
  يَْرَفُع يََديِْه ِ� أ

امير المؤمنين نماز من روايت است كه  6 ودساَ حضرتاز  ترجمه:
مي كرد يدين  رفع نماز تكبير اوليدر تنها و آنجناب  يدمد 0 حضرت عمر

 .مي كردرفع يدين ني در داخل نماز در هيچ جاي ديگرو سپس 
)١(

  

 رٌ ثَ أ وَ هُ وَ نويسد: ي سپس م 6 كشميري امام انورشاه   _�+

     )٢( .است »صحيح حديث« ،حديث شريفاين  .حٌ يْ حِ َص 

  
  �  _َقدَْیننَْیلُ الَفْر حدیث+�

�+ �_  �  

بير كاستاذ  و محدث و فقيه ورا امام العصر شريف  حديث اين  _۲۷۴+
هـ ق)   1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نورامحمد حضرت موالنا 

  ه است.تخريج نمود »قََدیْننَیُْل الَفْر « رفع يدينمورد  در كتاب المثال خود در

ٍء ِمْن  يُْت َمَع ُقَمَر، فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه ِ� َ�ْ
'
ْسوَِد، قَاَل: َصل

َ ْ
َقْن إِبَْراِهيَم، َعِن األ

ةَ. 
َ

ال  ِحَ. اْفتَتََح الص'
'

تِهِ إِال
َ

بَا إِْسَحاَق، «ا]لك:  دقال عبَصال
َ
، َو-ِبَْراِهيَم، َوأ ْعِ.	 يُْت الش	

َ
َورَأ

يْ 
َ
 يَْرَفُعوَن أ

َ
 ال

	
ةَ  ِدَفُهْم إِال

َ
ال    انت[.». ِحَ= َفْفتَتُِحوَن الص	

 ودساَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

و آنجناب نماز خواندم  0 امير المؤمنين حضرت عمربا گفت: من  6
ي در داخل در هيچ جاي ديگر مي كرد ويدين  رفع نماز تكبير اوليدر تنها 
  كرد. مي ع يدين نرفنماز 

اهيم ابر و حضرت 6 تابعيي عبِمن حضرت شَگويد:  راوي مي
  ديدم و ايشان نيزرا  6تابعياسحاق  و حضرت ابو 6 عي تابعينَخَ

                                                 
  ...اثر عمر رضی هللا عنه و ١/٢٧٥ قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْن: نَیُْل الَفْر   (١)
ـا اثر عمر رضی هللا عنـه و  ١/٢٧٥ ع الیََدیْن: قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفنَیُْل الَفْر   )٢( م

  یتعلق به
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 .كردند و بس در شروع نماز رفع يدين مي تنها
)١(

  

 .حٌ يْ حِ َص  رٌ ثَ أ وَ هُ وَ : آورد كهمي  6كشميري سپس عالمه   _�+

ُ جَ رِ است.  »حديث صحيح« ،حديث شريفاين 
ُ

aا.مَ هُ دُ حَ أ وْ أ ْ.ِ حَ يْ حِ الص'  الُ جَ رِ  ا 

م شريف يا لسمصحيح ، راويان صحيح بخاري و شريف روايان اين حديث
 .نديكي از آنها هست

)٢(
  

  

  �  _مُْلِهم شرح صحیح ُمسِْلمفتح اْل حدیث+�

�+ �_  �  

موالنا  حضرت بزرگ داعي و محدث ماما را شريف حديث اين  _۲75+
 هـ ق) صاحب تفسير كابلي شريف در 1369 (متوفي 6 يشبير احمد عثمان

  تخريج نموده است. »فتح املُلِهم رشح صحیح االمام مسلم« كتاب مشهور خود

سوَ  ِن عَ  يحٍ حِ َص  ادٍ سنَ إبِ 
ْ

يُْت  دِ األ
َ
ط'  بنَ  رَ مَ قُ  قَاَل: رَأ

ْ
 لِ يََديِْه ِ� أو'  عُ رفَ يَ  اِب ا<

  تَْكب4َِة
َ

   .ودُ عُ فَ ثم' ال
 ودساَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيبراهيم نَخَحضرت ا ترجمه:

تنها و آنجناب را ديدم  0 امير المؤمنين حضرت عمرنماز گفت: من  6
 جاي ديگري دردر هيچ مي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اوليدر 

  كرد. مي رفع يدين نداخل نماز 

  : حديث مي نويسددر ادامة  6 عثمانيعالمه   _�+

... و در  است »حديث صحيح« ،حديث شريفاين  .حٌ يْ حِ َص  ٌث ِديْ حَ  وَ هُ 
است ... و همة » شريفمسلم صحيح «صحت برابر با درجة صحت احاديث 

 .مي باشند راويان آن ثقات
)٣(  

                                                 
  ..اثر عمر رضی هللا عنه ٢٧٦و  ١/٢٧٥ قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْن:نَیُْل الَفْر   )١(
  ..رضی هللا عنه اثر عمر ٢٧٦و  ١/٢٧٥ قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْن:نَیُْل الَفْر   )٢(
  املجلد الثالث ٢/١٦٠ فتح امللهم برشح صحیح االمام مسلم:  )٣(
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  �  _َزج	اَجةُ الْمَصابیح حدیث+�

�+ �_  �  

الشيخ سيد ابو الحسنات عبد  مةعالالرا  شريف حديث اين  _276+
در كتاب خود  6 اه بن مظفَّرحسين هندي حيدرآبادي حنفياهللا ش

اَجُة املَْصابیحِ «  شکاةمِ « كتاب منوال بر حنفي شريف فقه احاديث شامل كه »زَجَّ

  تخريج نموده است.است  »املصابیح

ْسوَِد، قَاَل: َقْن إِبَْراهِيمَ 
َ ْ
أو'ِل يَْرفَْع يََديِْه ِ�  اِب ط' ا<َ  بنَ  يُْت  ُقمَرَ رَأ، عَِن األ

 فَعُودُ 
َ

  .تَكب4َِةٍ  عُم' ال

 ودساَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

تنها و آنجناب را ديدم  0 امير المؤمنين حضرت عمرنماز گفت: من  6
 جاي ديگري دردر هيچ مي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اوليدر 

 .مي كردرفع يدين نداخل نماز 
)١(

   

 ٌث َحِديْ  وَ هُ وَ  نويسد: در ادامة حديث مي 6 عالمه حيدرآبادي  _�+

 .است »حديث صحيح« ،حديث شريفين و ا .حٌ يْ حِ َص 
)٢(  

  

  �  _إع2ءُ الس'َنن حدیث+�

�+ �_  �  

 احمدمحدث فقيه محقق عالمه ظفر را  شريف حديث اين  _۲۷۷+
 »ننَ السُّ  إعالءُ « ) در كتاب ال مثال خودهـ 1394 (متوفي 6 عثماني تهانوي

  تخريج نموده است.

سوَ  ِن عَ 
ْ

يُْت  دِ األ
َ
ط'  بنَ  رَ مَ قُ  قَاَل: رَأ

ْ
  تَْكب4َِة لِ يََديِْه ِ� أو'  عُ رفَ يَ  اِب ا<

َ
   .ودُ عُ فَ ثم' ال

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٢٣٠ زجاجة املصابيح:  )١(
  باب صفة الصالة ١/٢٣٠ زجاجة املصابيح:  )٢(
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امير المؤمنين نماز من كند كه  روايت مي 6 ودساَ حضرت ترجمه:
مي يدين  رفع زنما تكبير اوليدر تنها و آنجناب را ديدم  0 حضرت عمر
 .مي كردرفع يدين نداخل نماز  جاي ديگري دردر هيچ كرد و سپس 

)١(
   

  : حديث مي نويسددر ادامة  6 عثمانيظفر احمد عالمه   _�+

 وَ ...  است »حديث صحيح« ،حديث شريفاين  .حٌ يْ حِ َص  ٌث َحِديْ  وَ هُ 

ُ ثَِقاٌت.
ُ

aمي باشند و همة راويان آن ثقات رَِجا. 
)٢(  

 اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث  _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _إع2ءُ الس'َنن حدیث+�

�+ �_  �  

 محقق عالمه ظفرمحدث فقيه نيز را  شريف حديث اين  _۲۷۸+

 إعالءُ «هـ) در كتاب ال مثال خود  1394متوفي ( 6 عثماني تهانوي احمد
  تخريج نموده است. »ننَ السُّ 

ٍء ِمْن قَ  يُْت َمَع ُقَمَر، فَلَْم يَْرَفْع يََديِْه ِ� َ�ْ
'
ْسوَِد، قَاَل: َصل

َ ْ
ْن إِبَْراِهيَم، َعِن األ

ةَ. 
َ

ال  ِحَ. اْفتَتََح الص'
'

تِِه إِال
َ

 يَْرَفُعـوَن «َصال
َ

بَا إِْسـَحاَق، ال
َ
، َوKِبَْراِهيَم، وَأ 'Hِْع يُْت الش'

َ
َورَأ

 ِحَ. فَ 
'

يِْدَفُهْم إِال
َ
ةَ أ

َ
ال   ». ْفتَتُِحوَن الص'

 سوداَ حضرتكند كه  روايت مي 6 عيحضرت ابراهيم نَخَ ترجمه:

و آنجناب  منماز خواند 0 امير المؤمنين حضرت عمر اگفت: من ب 6
  رفع يدين نكرد. ي در داخل نماز بجز در شروع نماز در هيچ جاي ديگر

، حضرت 6 ي تابعيعبِحديث مي گويد: و من حضرت شَ و راوي
 ديدمرا  6 بِيعي تابعياسحاق سو حضرت ابو  6 عي تابعيابراهيم نَخَ

                                                 
  باب ترک رفع اليدين يف غ! االفتتاح ٨١٥حديث  ٣/٦٢ إعالء السنن للتهانوي:  )١(
  باب ترک رفع اليدين يف غ! االفتتاح ٨١٥حديث  ٣/٦٢ انوي:إعالء السنن للته  )٢(
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 رفع يدين نميبجز در شروع نماز در هيچ جاي ديگر نماز  ايشان نيزو 
 .كردند

)١(
  

  : حديث مي نويسددر ادامة  6 ظفر احمد عثمانيعالمه   _�+

  هُ نَدُ سَ وَ 
َ َ

در صحت همپاية  سند اين حديث شريف .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �
    )٢( .است صحيح »شريفمسلم صحيح «احاديث 

  
  �  _جامع اKحادیث اKحکام حدیث+�

�+ �_  �  

 محقق عالمه ظفرمحدث فقيه نيز را  شريف حديث اين  _۲۷۹+

جامع االحادیث «) در كتاب خود هـ 1394 (متوفي 6 عثماني تهانوي احمد
  تخريج نموده است. »االحکام

ٍء مِْن َقْن إِبَْرا يُْت َمَع ُقمََر، فَلَْم يَْرفَْع يََديِْه ِ� َ�ْ
'
ْسوَِد، قَاَل: َصل

َ ْ
هِيَم، عَِن األ

ةَ. 
َ

ال  ِحَ. افْتَتََح الص'
'

تِِه إِال
َ

 يَْرفَعُوَن «َصال
َ

بَا إِْسَحاَق، ال
َ
، َوKِبْرَاهِيَم، وَأ 'Hِْع يُْت الش'

َ
َورَأ

 ِحَ. فَفْتَتُِحونَ 
'

يِْدفَُهْم إِال
َ
ةَ  أ

َ
ال   ». الص'

امير المؤمنين  امن بروايت مي كند كه  6 سوداَ حضرت ترجمه:
و آنجناب بجز در شروع نماز در هيچ جاي  منماز خواند 0 حضرت عمر

  رفع يدين نكرد. ي در داخل نماز ديگر

، حضرت 6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد:  مي همچنين و راوي
 ديدمرا  6 بِيعي تابعياسحاق سابو و حضرت  6 عي تابعيابراهيم نَخَ

 رفع يدين نميبجز در شروع نماز در هيچ جاي ديگر نماز  ايشان نيزو 

 .كردند
)٣(

  

                                                 
  باب ترک رفع اليدين يف غ! االفتتاح ٨١٦حديث  ٦٣و  ٣/٦٢ إعالء السنن للتهانوي:  (١)
  باب ترک رفع اليدين يف غ! االفتتاح ٨١٦حديث  ٦٣و  ٣/٦٢ إعالء السنن للتهانوي:  )٢(
  باب ترک رفع اليدين يف غ! االفتتاح ٨١٦حديث  ١/٢١١ :جامع احادیث االحکام  )٣(
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  : مي نويسددر ادامة  6 ظفر احمد عثمانيعالمه   _�+

  هُ نَدُ سَ وَ 
َ َ

سند اين حديث شريف در صحت همپاية  .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �
 .است يحصح »شريفمسلم صحيح «احاديث 

)١(
  

  
  �  _رف السننامع حدیث+�

�+ �_  �  

محمد يوسف بن سيد  بزرگ عالمةرا  شريف حديث اين  _۲۸۰+
) در شرح مشهور هـ 1397(متوفي  6 محمد زكريا حسيني بنّوريسيد 

  تخريج نموده است. »ننَ السُّ  فُ اِر عَ مَ «شريف  ترمذي

سوَ َرَو. 
ْ

يُْت  دُ األ
َ
ط'  بنَ  رَ مَ قُ  قَاَل: رَأ

ْ
ثم'  تَْكب4َِةٍ  لِ يََديِْه ِ� أو'  عُ رفَ يَ  اِب ا<

فَ 
َ

   .ودُ عُ ال
امير المؤمنين نماز من كند كه  روايت مي 6 ودساَ حضرت ترجمه:

مي يدين  رفع نماز تكبير اوليدر تنها و آنجناب را ديدم  0 حضرت عمر
 .مي كردرفع يدين نداخل نماز  جاي ديگري دردر هيچ كرد و سپس 

)٢(
   

   سپس مي نويسد: 6 عالمه بنّوري  _�+

ُ ثَِقاٌت. وَ 
ُ

aاسناد .حٌ يْ حِ َص فَإسنَادُهُ  .مي باشند و همة راويان آن ثقات رَِجا 

 .است »صحيح« ،اين حديث شريف
)٣(  

 اين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت احاديث  _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

                                                 
  باب ترک رفع اليدين يف غ! االفتتاح ٨١٦حديث  ١/٢١١ :جامع احادیث االحکام  )١(
ادلة الحنفیة فی ترک الرفع ما عدا حدیث ابـن مسـعود و حـدیث   ٢/٤٩٤ معارف السنن للبنّوری:  )٢(

  الرباء بن عازب
الحنفیة فی ترک الرفع ما عدا حدیث ابـن مسـعود و حـدیث ادلة   ٢/٤٩٤ معارف السنن للبنّوری:  )٣(

  الرباء بن عازب
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  �  _ی	ةحََنِفأدِل	ةُ اْل حدیث+�

�+ �_  �  

شيخ محدث مفسر موالنا محمد عبد را  شريف حديث اين  _۲۸۱+
ادلُّة «خود هـ ق) در كتاب  1398(متوفي  6اهللا بن مسلم بهلوي حنفي 

  نموده است. تخريج »الحنفية من االحاديث النبوية علی املسائل الفقهية

سوَ  ِن عَ 
ْ

يُْت  دِ األ
َ
ط'  بنَ  رَ مَ قُ  قَاَل: رَأ

ْ
  تَْكب4َِة لِ يََديِْه ِ� أو'  عُ رفَ يَ  اِب ا<

َ
   .ودُ عُ فَ ثم' ال

امير المؤمنين نماز من كند كه  روايت مي 6 ودساَ حضرت ترجمه:
مي يدين  رفع نماز تكبير اوليدر تنها و آنجناب را ديدم  0 حضرت عمر
 .مي كردرفع يدين نداخل نماز  جاي ديگري دردر هيچ كرد و سپس 

)١(
  

اين  .حٌ يْ حِ َص  ٌث َحِديْ  وَ هُ وَ : مي نويسد آنگاه 6 نيمويمه عال  _�+
ُ ثَِقاٌت. ... است »حديث صحيح« ،حديث شريف

ُ
aو همة راويان آن ثقات رَِجا 

 .مي باشند
)٢(  

 احاديثاين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت   _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

  
  �  _َجزُ الَمَساِلکْوَاحدیث +�

�+ �_  �  

شيخ حضرت كبير  داعي محدث مامارا  شريف حديث اين  _۲۸۲+
هـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6دهلَوِي مدني كانْ زكريا

  تخريج »کٍ الِ مَ  امِ مَ اإل  أطَّ وَ ی مُ لَ إ کِ الِ سَ املَ  زُ وجَ أ « 6بر موطاي امام مالك 

                                                 
    ٣٩٧حدیث  ١٦٧ص  ادلُّة الحنفية من االحاديث النبوية علی املسائل الفقهية:   )١(
الیرفع یدیه اال فی   ٣٩٧حدیث  ١٦٧ص  ادلُّة الحنفية من االحاديث النبوية علی املسائل الفقهية:   )٢(

  تکبیرة االفتتاح
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  نموده است.

يُْت ُقَمَر نْ 
َ
ْسوَِد ، قَاَل: رَأ

َ ْ
و'ِل عَِن األ

َ
اِب رَِ:َ اُهللا َقنُْه يَْرفَُع يََديِْه ِ� أ َط'

ْ
َن ا<

ِن ذَلِكَ تَْكب4َِةٍ ، عُم' 
َ

عHِْ' فَفْعَال يُْت إِبْرَاهِيَم ، وَالش'
َ
 فَعُودُ ، قَاَل: َورَأ

َ
   .ال

المؤمنين حضرت  ميرروايت مي كند كه ا 6 سودأ حضرت ترجمه:
مي كرد و بجز آن  يدينرفع روع نماز در شتنها و آنجناب  يدمد ار 0 عمر

  كرد. مي رفع يدين ندر داخل نماز  در هيچ جاي ديگر

و حضرت  6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد:  مي همچنين و راوي
بجز در شروع نماز در هيچ  ايشان نيزو  ديدمرا  6 عي تابعيابراهيم نَخَ

 .كردند رفع يدين نميجاي ديگر نماز 
)١(

  

 اين .حٌ يْ حِ َص  ٌث ِديْ وَاOَ : مي نويسد آنگاه 6 حضرت شيخ  _�+

نَدُ وَ  ... است »حديث صحيح« ،حديث شريف   َهَذا الس'
َ َ

ند و س .ُمْسلِمٍ  ِط  َ�ْ �
 است صحيح »شريفمسلم صحيح «اين حديث شريف همپاية احاديث 

ُ ثَِقاٌت. ...
ُ

aمي باشند و همة راويان آن ثقات رَِجا. 
)٢(  

  

  �  _دْوُهْجالَم ُلْذَبحدیث +�

�+ �_  �  

خليل حضرت موالنا  ،محدث كبير امامرا  شريف حديث اين  _۲۸۳+
احمد سنْهوريارُل ذْ بَ «هـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6 پ 

  تخريج نموده است. »دؤ ادَ  یْ بِ اَ  نِ نَ سُ  لِّ حَ  یْ فِ  دِ وْ هُ جْ املَ 

ْسوَدِ قَ 
َ ْ
اِب رَِ:َ اُهللا َقنْهُ يَْرفَُع يََديِْه َقْن إِبَْراهِيَم، َعِن األ َط'

ْ
يُْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
اَل: رَأ

ِن ذَلَِك 
َ

ْعHِ' َفْفَعال يُْت إِبَْراِهيَم، وَالش'
َ
 َفُعوُد. قَاَل: َورَأ

َ
و'ِل تَْكب4َِةٍ، عُم' ال

َ
  .ِ� أ

  كند كه روايت مي 6 سودأ زا 6 عينَخَ ابراهيم حضرت ترجمه:

                                                 
  ٢/٩٠ أوَجُز املََسالِِک إلَی ُموَطَّأ اإلَماِم َمالٍِک:  )١(
  ٢/٩٠ أوَجُز املََسالِِک إلَی ُموَطَّأ اإلَماِم َمالٍِک:  )٢(
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در شروع نماز تنها و آنجناب  يدمد ار 0 مؤمنين حضرت عمرال ميرمن ا
رفع يدين در داخل نماز  در هيچ جاي ديگرمي كرد و بجز آن  يدينرفع 

  كرد. مي ن

و حضرت  6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد: و  ميحديث  و راوي
بجز در شروع نماز در هيچ  ايشان نيزو  ديدمرا  6 عي تابعيابراهيم نَخَ

 .كردند رفع يدين نميي ديگر نماز جا
)١(

  

 ٌث َحِديْ  وَُهوَ سپس مي نويسد:  6 پوريحضرت موالنا سهارنْ  _�+

نَدُ وَ  ... است »حديث صحيح« ،حديث شريف اين .حٌ يْ حِ َص    َهَذا الس'
َ َ

 ِط  َ�ْ �

 »شريفمسلم صحيح «ند اين حديث شريف همپاية احاديث و س .ُمْسلِمٍ 

 .است صحيح
)٢(  

  

  �  _فتح باب العنایة بشرح النقایةحدیث +�

�+ �_  �  

علي بن مال محدث اصولي متكلم امام را  حديث شريف اين  _۲۸۴+
ـ)1014(متوفى  6 يوِرَهقاري  ،بو الحسن نور الديناسلطان محمد،   ه

  نموده است.تخريج  »فتح باب العنایة برشح النقایة«خود  كتابدر 

ََسِن بْ 
ْ
Oِن َقي'اٍش بَِسنَدِمْن َحِديِث ا 

َ
gاِب  هِ إ َط'

ْ
يُْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
ْسوَِد قَاَل: رَأ

َ ْ
األ

 َفُعودُ  عُ رفَ يَ 
َ

و'ِل تَْكب4َِةٍ، عُم' ال
َ
ِن ذَلِك :قَاَل وَ  .يََديِْه ِ� أ

َ
يْت إِبَْراِهيم وَالشْعHِّ يْفَعال

َ
  .َورَأ

 دأسو حضرتاز  با سند خودامام محدث حسن بن عياش  ترجمه:
آنجناب  و را ديدم 0بن خطاب حضرت عمر من روايت مي كند كه 6
در  در هيچ جاي ديگرمي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها 

  مي كرد.رفع يدين نداخل نماز 

                                                 
   ٧١٩تحت حدیث  ٤/٤٥ بذل املجهود يف حل أ� داؤد:  )١(
   ٧١٩تحت حدیث  ٤/٤٥ بذل املجهود يف حل أ� داؤد:  )٢(
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و حضرت  6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد: و  ميحديث  و راوي
جز در شروع نماز در هيچ ب ايشان نيزو  ديدمرا  6 عي تابعيابراهيم نَخَ

 .كردند رفع يدين نميجاي ديگر نماز 
)١(

  

در ادامة حديث مي نويسد:  6ي وِرَهقاري علي مال  عالمه  _�+
 .حٌ ٌث َصِحيْ وَُهَو َحِديْ  :گويد يمبعد از تخريج اين حديث  6 امام طحاوي

الْحسنَ زيرا گرچه مدار حديث، است.  »حديث صحيح« ،اين حديث شريف
اشنَ بيم صحيح يان از راو و (ا، اما باشد مي علسحجت  ثقة ) و شريفم

  تصريح نموده اند. برآن و غيره  معين يحيى بنامام است، چنانكه 

تر از جناب امير  رتبه پائينكساني كه در پس آيا مي پنداريد كه 
اين ولي شتند، آگاهي دادر داخل نماز  يدينبودند، بر رفع  0 عمر المؤمنين

و آيا مي  ؟پنهان ماند 0 فاروق عمرامير المؤمنين از چشمان  يدينرفع 
بودند، او را مي ديدند  0پنداريد كه كساني كه در همراهي حضرت عمر

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َصJ' كه كاري را ترك مي كند كه حضرت رسول خدا 
'
آن را  وََسل

در  پندارينمي كردند؟ آيا شما چنين  ولي بازهم بر او انكار، اددانجام مي 
  داريد؟  7صحابة كرام ساير و  0 حضرت عمر امير المؤمنينمورد 

) محال احناف اين پندار نزد ما (اهل سنت و جماعت ؛ احاشا و كلّ
و عدم انكار  0 حضرت عمرامير المؤمنين نكردن  يديناست. زيرا رفع 

رفع بودن ك وترم است بر آنكه دليل صحيح، صحابة كرام بر آنجناب
 براي هيچ مسلماني آن باشد كه خالف نماز همان حق صريح مي داخل يدينِ

 .نيست شايسته
)٢(

  

 احاديثاين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت   _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

                                                 
   ١/٢٨٩قاية لعلی القاری الهروی: فتح باب العناية برشح الن  )١(
  ١/٢٨٩فتح باب العناية برشح النقاية لعلی القاری الهروی:   )٢(
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  �  _درس ترمذیحدیث +�

�+ �_  �  

شيخ االسالم مفتي محمد تقي عثماني را  يفحديث شر اين  _285+
مد ظله شيخ الحديث دار العلوم كراچي در شرح ترمذي خود كه مشهور به 

  است تخريج نموده است. »درس ترمذی«

و'ِل 
َ
اِب رَِ:َ اُهللا َقنُْه يَْرفَُع يََديِْه ِ� أ َط'

ْ
يُْت ُقَمَر نَْن ا<

َ
ْسوَِد ، قَاَل: رَأ

َ ْ
عَِن األ

 فَعُودُ  تَْكب4َِةٍ 
َ

   .، عُم' ال
بن  حضرت عمر من روايت مي كند كه 6 سوداَ حضرت ترجمه:

مي كرد و يدين  رفع نماز در اولين تكبيرتنها آنجناب  و را ديدم 0خطاب
 .مي كردرفع يدين ندر داخل نماز  در هيچ جاي ديگرسپس 

)١(
  

دربارة  6 حبيب الرحمن اعظميشيخ هند محدث كبير   _�+
حديث « ،حديث شريف اين .حٌ يْ حِ َص  ٌث َحِديْ  وَُهوَ  :مي گويدشريف حديث  اين

 .است »صحيح
)٢(

  

 احاديثاين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت   _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _إحیاءُ الس'َننحدیث +�

�+ �_  �  

  تخريج گرديده است. »ننَ السُّ  حیاءُ إ «در  حديث شريف اين  _۲86+

 ِحَ. عَ 
'

تِِه إِال
َ

ءٍ ِمْن َصال يُْت َمَع ُقَمَر، فَلَمْ يَْرَفعْ يََديْهِ ِ� َ�ْ
'
ْسوَِد، قَاَل: َصل

َ ْ
ِن األ

ةَ.
َ

ال  قَ وَ  اْفتَتََح الص'
َ

، «: ُك لِ المَ  دُ بْ قَ  ال ْعِ.	 يُْت الش	
َ
 يَْرَفُعونَ َورَأ

َ
بَا إِْسَحاَق، ال

َ
  َو-ِبَْراِهيَم، َوأ

                                                 
  آثار صحابه و مسلک حنفیه ٢/٣٧درس ترمذی:   )١(
  ٢١ص  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:  )٢(
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 حِ 
	

يِْدَفُهْم إِال
َ
ةَ أ

َ
ال   ». َ= َفْفتَتُِحوَن الص	

امير المؤمنين  امن بروايت مي كند كه  6 سوداَ حضرت ترجمه:
كرد و رفع يدين در شروع نماز تنها و آنجناب  منماز خواند 0 حضرت عمر

  رفع يدين نكرد. در داخل نماز  در هيچ جاي ديگرسپس 

ضرت ، ح6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد:  مي همچنين و راوي
 ديدمرا  6 بِيعي تابعياسحاق سو حضرت ابو  6 عي تابعيابراهيم نَخَ

 رفع يدين نميبجز در شروع نماز در هيچ جاي ديگر نماز  ايشان نيزو 

 .كردند
)١(

  

 6 الدين احمدفخر المحدثين حضرت موالنا سيد فخر   _�+
سند «به  :ددربارة اين حديث مي گوي دار العلوم ديوبنداسبق صدر المحدثين 

   )٢( .تاس نقولم ... »صحيح

 احاديثاين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت   _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

  

  �  _تنسیق النظام فی مسند اKمامحدیث +�

�+ �_  �  

 شيخ محدث موالنا محمد عالمة متأخرين حديث شريف اين  _۲۸۷+

 »نسيق النظام فی مسند االمامت«در هـ ق)  1305(متوفي  6بلي حسن سنْ

  تخريج نموده است.

ََسِن بِْن َقي'اٍش، 
ْ
Oاِب بسنٍد صحيٍح ا َط'

ْ
يُْت ُقمََر نَْن ا<

َ
ْسوَِد قَاَل: رَأ

َ ْ
عَِن األ

يُْت إِبَْراهِيَم، وَا
َ
 فَعُودُ. قَاَل: َورَأ

َ
و'ِل تَْكب4َِةٍ، عُم' ال

َ
عHِْ' رَِ:َ اُهللا َقنُْه يَْرفَُع يََديِْه ِ� أ لش'

ِن ذَلِكَ 
َ

  .ِديث َصِحيحٌ اOَ وَ ... فَْفعَال
                                                 

   االفتتاحباب ترک رفع اليدين يف غ! ٨١٦حديث  ١/٤٤٠ :ترجمه و ترشیح اعالء السنن إحیاء السنن،  )١(
    ٦٨ص  رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل کی روشنی میں:  )٢(
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 از حضرت »سند صحیح«با امام محدث حسن بن عياش  ترجمه:

 0بن خطاب حضرت عمرالمؤمنين  امير من كند كه روايت مي 6 أسود

در مي كرد و سپس يدين  رفع نماز تكبير اولي درتنها آنجناب  و را ديدم
  مي كرد.رفع يدين ننماز  در داخل هيچ جاي ديگر

و حضرت  6 ي تابعيعبِمن حضرت شَگويد: و  ميحديث  و راوي
بجز در شروع نماز در هيچ  ايشان نيزو  ديدمرا  6 عي تابعيابراهيم نَخَ

 ،شريف و اين حديث .حٌ يْ حِ َص  ُث ِديْ وَاOَ  .جاي ديگر نماز رفع يدين نمي كردند
 .است »حديث صحيح«

)١(
  

مفتي اعظم  و صدر المدرسين دار العلوم ديوبند ،الحديثشيخ   _�+
رشح ملعی تحفة األ «هند، حضرت موالنا سعيد احمد پالَن پوري مد ظله در 

  دربارة اين حديث شريف مي نويسد:  »رتمذیالسنن 

 .است »حديث صحيح« ،شريف ين حديثا
)٢(

  

 احاديثاين حديث شريف در صحت برابر با درجة صحت   _�+

  .است »شريفمسلم صحيح «

  

                                                 
  مسألة رفع الیََدیْن  ١٦٣ص تنسيق النظام فی مسند االمام:   )١(
  باب رفع الیََدیْن عند الرکوع ٢/٤٩ تحفة االملعی رشح سنن الرتمذی:  )٢(
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0            
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	� ا��د��  +���� ��������ت � ا��� ا�
0 _   

�+ �_  �  

  

  �  _یدارُقطِْن لَلِعکتاب اْلحدیث +�

�+ �_  �  

 385(متوفى  6 شافعيمام دارقُطْني شريف را ا حديث اين  _۲۸۸+

   روايت كرده است. ،خود »للَ عِ الْ  کتاُب «) در ق هـ

يِْب بِْن ِشَهاٍب، َقْن عَِ�
، عَِن ا��  َحِديث
َ
ن�ُه َ�َن ُ�

َ
ِ&% َص#� اُهللا عَلَيِْه وسلم؛ ك

 فَعُودُ. 
َ

ةِ عُم� ال
َ

ال و�ِل الص�
َ
  يَْرفَُع يََديْهِ 4ِ أ

المؤمنين  كند كه امير روايت مي 0شهاب بن كُلَيب حضرت ترجمه:
مَ الب بِي طاي بن علحضرت  فرمايد كه حضرت رسول اهللا  يم وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#� 
�
در شروع نماز رفع يدين مي كردند و بجز آن در هيچ  تنها وََسل

 .نماز رفع يدين نمي كردنددر داخل جاي ديگر 
)١(

   

(متوفى  6حنفي ى نبدر الدين عيحافظ امام محدث فقيه   _�+
  دربارة اين حديث مي گويد: هـ ق)  855

يْ  نِ بْ  َ>ِصمِ  ِث َحِديْ  وَ;ْسنَادُ 
َ
  حٌ َصِحيْ  ٍب ُ�

َ
د حديث اسناو  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

 احاديث در صحيحصحت ط ايشردر صحت، همپايه با عاصم بن كُلَيب 

مس٢( د.مي باشصحيح شريف م ل(   

 عَِ�
،  ي نويسد:محديث  در ادامه 6 مام دارقُطْنيا  _�+
َ

  َموْقُوفًا َ=
                                                 

  ٤٥٧سؤال  ٤/١٠٦ العلل للدارقطني:  (١)
َ وإذَا رَكََع وإذَا رَفَعَ  ٥/٢٧٤ عمدة القاري رشح صحيح البخاري:  )٢(   باُب رَفْعِ اليََديِْن إذَا كَربَّ
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وَاُب.اوَُهَو  روايت شده و آن  0ز حضرت علياين حديث موقوفاً نيز ا لص�
 .درست است

)١(
    

حضرت امير المؤمنين  موقوف روايت 6 دارقُطْني ماما گرچه  _�+
مطابق آن نيز  »روايت مرفوع«را درست دانسته است، اما  0 علي مرتضي

را عبد الرحيم بن سليمان  زيرا روايت مرفوع صحيح مي باشد،حديث اصول 
باالجماع ثقه  م ولسصحيح بخاري و صحيح ماز راويان  و اوروايت نموده 

نزد همة  »زيادت ثقه« ومي باشد  »زيادت ثقه«، لذا اين روايت مرفوعاست، 
   .استقبول قابل  ،محدثين

 تصريح شريف در صحيح بخاري 6 چنانچه امام بخاري  _�+
يَادَةُ  د:كنمي  ةٌ  وَالز%

َ
     )٢( .دوقبول مي ش »زيادت ثقه«. َمقْبُول

تصريح مي نمايد كه نيز  6 سيوطي شافعيامام همچنين   _�+
يَادَة ةٌ  اH%َقةِ  مِنَ  الز%

َ
 .مي گرددقبول  »زيادت ثقه« ، َمْقبُول

)٣(
    

 لمسصحيح مراويان راويان اين حديث شريف همگان از   _�+
 لمسصحيح ماين حديث شريف در صحت، همپاية احاديث  و ،اند شريف

  شريف صحيح مي باشد.

  

  �  _ُمَوط�ای محمد حدیث+�

�+ �_  �  

منازع امام امام مجتهد محدث فقيه بالرا  شريف حديث اين  _۲۸۹+
خود  »ُمَوطَّای«هـ ق) در 179(متوفى  6محمد بن حسن شَيباني حنفي 

  روايت نموده است.

                                                 
  ٤٥٧سؤال  ٤/١٠٦ علل للدارقطني:ال  )١(
Bَِء،   ١٤٨٣تحت حدیث  ٢/١٢٦ صحیح البخاری:  )٢( كِتَاُب الزَّكَاِة؛ بَاُب الُعْرشِ فِيBَ يُْسَقى ِمْن َماِء السَّ

    »ِيف الَعَسِل َشيْئًا«َوبِالBَِْء الَجارِي وَلَْم يََر ُعَمُر بُْن عَبِْد الَعِزيِز: 
    ١/٢٥٣ تدریب الراوی للسیوطی:|     ٢/٦٦٢ی: تدریب الراوی للسیوط  )٣(



 

+340_ 

بُو بَْكِر بِْن َقبِْد اِهللا ا��هَْشِ�I، َقنْ  
َ
ْخMََنَا أ

َ
يٍْب  قَاَل Qَُم�ٌد، أ

َ
َ>ِصِم بِْن ُ�
Wِ َطالٍِب، َكر�َم اُهللا وَْجَههُ، 

َ
ن� عَِ�� نَْن أ

َ
ْصَحاِب عَِ�
، أ

َ
نِيهِ، وََ]َن مِْن أ

َ
، َقْن أ َْرِ\%

ْ
َ�َن «ا[

الةَ، عُم� ال يَْرفَعُُهمَا 4ِ  aِ فَفْتَتُِح بَِها الص�
�
 ال

َ
bو

ُ
بdَِةِ األ

ْ
الةِ.يَْرفَُع يََديْهِ 4ِ ا�fك ءٍ مَِن الص� ْhَ «  

امير كه از ياران از پدر خود  6 عاصمِ بنِ كُلَيبحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن المؤمنين حضرت  امير  مي كند كه بود روايت وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
مَ  الببِي طابن  عليالمؤمنين حضرت  در وقت در شروع نماز تنها  وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس و  رفع يدين مي كردحريمه تكبير ت
 .نمي كرد نماز رفع يدين

)١(
  

محمد حضرت موالنا بير كاستاذ و محدث و فقيه امام العصر و   _�+
دربارة اين حديث هـ ق)  1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نورا

ثٌَر َصِحيْ مي گويد: 
َ
ُ رِجَ وَُهَو أ

ُ
jأْو أَحُدُهَما.ٌح. اه. رَِجا ِmِْحيَْح اين حديث  اُل الص�

و شريف است. راويان آن، راويان صحيح بخاري  »صحيححديث «شريف 
صحيح مسيكي از آنها مي باشند شريف يام ل. 

)٢(
   

احاديث صحيح  همپايةدر صحت ين حديث شريف پس ا  _�+
بخاري شريف و صحيح مسشد.م شريف يا يكي از آنها صحيح مي بال  

  
  �  _یَرْبُکَدو�َنةُ اْلُملا حدیث+�

�+ �_  �  
الهجره  امام دار »یْربَ کَُدوَّنَُة الْ أملُ «كتاب در اين حديث شريف   _۲۹۰+

  هـ ق) روايت گرديده است. 179(متوفي  6 حضرت امام مالك بن انس

اٍف ا�ْهَشِ	�  ِ� بَْكِر بِْن َقبِْد اهللاِ بِْن َقط�
َ
يٍْب  قَاَل َو ِيٌع َقْن أ

َ
  َقْن َ>ِصِم بِْن ُ�

                                                 
  باب افتتاح الصالة ١٠٩حدیث  ١/٥٩ موطا محمد:  )١(
ـا  ١/٢٨٦قََدیْن مع حاشیته بسط الیدین فی مسئلة رفع الیدین: نَیُْل الَفْر   )٢( اثر علی رضـی هللا عنـه وم

  یتعلق به
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نِيهِ 
َ
 «َقْن أ

َ
ةَ عُم� ال

َ
ال ن� َعلِيpا َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ إذَا افْتَتََح الص�

َ
  قَاَل: َوَ]َن قَْد َشِهَد َمَعهُ ». َفُعودُ أ

 َفُعودُونَ 
َ

 عُم� ال
َ

bو
ُ ْ
ِصَحاُب ابِْن َمْسُعوٍد يَْرَفُعوَن 4ِ األ

َ
  .ِصف%mَ َوَ]َن أ

 خود روايت مي كنداز پدر  6 عاصمِ بنِ كُلَيبحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن كه امير المؤمنين حضرت  در شروع نماز تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

 نماز رفع يديندر داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس و  رفع يدين مي كرد

   .نمي كرد

ن به همراه يفِّص واقعة در 0 كُلَيبحضرت  كه راوي ادامه مي دهد
حضرت عبد و ياران و شاگرادان اصحاب  )هزاران(بود. و  0 حضرت علي

در سپس مي كردند و  يديننيز فقط در تكبير اولي رفع  0 اهللا بن مسعود
 .نمي نمودند يديننماز رفع در داخل هيچ جاي ديگر 

)١(
  

االجل و محدث اكمل موالنا محمد بن علي نيموي  مةعال  _�+
ثٌَر َصِحيْ دربارة اين حديث مي گويد: ق) هـ  1322 متوفي( 6 فيحن

َ
ٌح. وَُهَو أ

ِحيَْحmِْ أْو أَحُدُهَما. ُ رَِجاُل الص� ُjصحيححديث «شريف اين حديث  اه. رَِجا« 
 شريف يام لسصحيح مو شريف است. راويان آن، راويان صحيح بخاري 

 .يكي از آنها مي باشند
)٢(

   

احاديث صحيح بخاري  همپايةدر صحت شريف اين حديث   _�+
شريف و صحيح مسم شريف يا يكي از آنها صحيح مي باشد.ل  

  

  �  _َبهابن ابی شَْی صَن�فُمحدیث +�

�+ �_  �  

(متوفى  6 هبيابوبكر ابن ابي شَرا امام شريف حديث اين   _۲۹۱+
  روايت »ألُْمَصنَّف«خود كتاب مشهور در  6 بخارياستاذ امام  )ق هـ235

                                                 
  لرُّكُوعِ وَاْإلِْحرَامِ رَفْعِ الْيََديِْن ِيف ا ١/١٦٦ املدونة لالمام مالک:  (١)
   ٤٠٣حدیث  ١٣٤ص  آثار السنن:  )٢(
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  نموده است.

عَنَا َو ِيٌع، َقنْ  ِ� بَْكِر بِْن َقبِْد اهللاِ  َحد�
َ
َقْن َ>ِصِم بِْن  بِْن قَِطاٍف ا�ْهَشِ	�، أ

نِيِه، 
َ
يٍْب، َقْن أ

َ
 فَعُودُ «ُ�

َ
ةَ، عُم� ال

َ
ال ن� َعلِيpا، َ�َن يَْرفَُع يََديِْه إِذَا افْتَتََح الص�

َ
  ».أ

 پدر خود روايت مي كنداز  6 نِ كُلَيبعاصمِ بحضرت  ترجمه:
 شروع ميچون نماز را  0 الببِي طاعلي بن حضرت كه امير المؤمنين 

 نماز رفعدر داخل هيچ جاي ديگر در سپس د و كرمي  يدينرفع نمود 

 .نمي كرد يدين
)١(

    

(متوفى  6حنفي ى نبدر الدين عيحافظ امام محدث فقيه   _�+
  دربارة اين حديث مي گويد:  »البنایة«در هـ ق)  855

يٍْب  نِ بْ  َ>ِصمِ  ُث وََحِديْ 
َ
  حٌ َصِحيْ  ُ�

َ
عاصم بن حديث و  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

 شريفم لسماحاديث در صحيح ط صحت ايشردر صحت، همپايه با كُلَيب 

   )٢( د.مي باشصحيح 

  

  �  _حدیث شرح معانی ا.ثار+�

�+ �_  �  

امام فقيه مجتهد اصولي محدث مفسر را ريف شحديث اين   _۲۹۲+
رشح «كتاب معروف خود  ) درق هـ 321 (متوفى 6 جعفر طحاوي امام ابو

  وايت كرده است.نيز مشهور است ر »ن طحاوینَ سُ «كه به نام  »معانی اآلثار

نِيِه: نَ قَاَل: عَ 
َ
يٍْب ، َقْن أ

َ
ن� َعلِيpا رrََِ اُهللا َقنْهُ «ا َ>ِصمُ نُْن ُ�

َ
َ�َن يَْرَفُع يََديِْه 4ِ  أ

 يَْرَفُع نَْعدُ 
َ

ةِ ، عُم� ال
َ

ال و�ِل تَْكبdَِةٍ ِمَن الص�
َ
  ».أ

 خود روايت مي كنداز پدر  6 عاصمِ بنِ كُلَيبحضرت  ترجمه:
  نمازدر تكبير اولي تنها  0 الببِي طاعلي بن كه امير المؤمنين حضرت 

                                                 
  َمْن كَاَن يَرْفَُع يََديِْه ِيف أَوَِّل تَكْبqٍَِة ثُمَّ َال يَُعودُ  ٢٤٤٢حدیث  ١/٢١٣ مصنف ابن ابی شیبه:  )١(
  قول سبحان رx األعىل يف السجود ٢/٢٦١البناية رشح الهداية للعینی:   )٢(
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 يديننماز رفع در داخل يچ جاي ديگر در هبعد از آن كرد و  مي يدينرفع 

 .كردنمي 
)١(

     

قرار  »حديث صحيح«را شريف اين حديث  6 امام طحاوي  _�+
 .داده است

)٢(
  

و بايد متوجه  ي نويسد:در ادامة حديث م 6 امام طحاوي  _�+
به چشم كسي نيست كه  0علي مرتضي حضرتامير المؤمنين بود كه 

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#� سر ببيند كه حضرت رسول خدا 
�
ولي او بعد  ،دنماي يدينرفع  وََسل

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#� از رحلت آنحضرت 
�
را ترك كند، اينكار محال  يدينرفع  وََسل
 منسوخ است يدينه باشد كه رفع گرديداست، اال آنكه نزد آن بزرگوار ثابت 

بودن ك وترممنسوخ و ت اثباحديث بزرگترين دليل و حجت جهت  اين... 
 .مي باشدداخل نماز در  يدينرفع 

)٣(
     

  
  �  _الُحج�ةُ عََلی اهلِ المدینة حدیث+�

�+ �_  �  

امام مجتهد محدث فقيه بالمنازع امام را  شريف حديث اين  _۲۹۳+
 هلِ ی أ لَ عَ  ةُ جَّ لحُ أ «ق) در  هـ179 (متوفى 6 محمد بن حسن شَيباني حنفي

  نموده است. روايت »املدینة

ْرِ\ عَن ابيه قَاَل 
ْ
يْب ا[

َ
رrَِ اهللا  رايُت عَّ� بن اW َطالٍب «عَن َ>ِصم بن ُ�

تُوبَة 
ْ
َمك

ْ
ة ال

َ
ال بdَِة االوb من الص�

ْ
  .»وَلَْم يَْرفَعُْهَما فِيمَا ِسوَى ذَلِكَ َعنهُ رفع يََديِْه 4ِ ا�fك

 روايت مي كند خوداز پدر  6 عاصمِ بنِ كُلَيبحضرت  ترجمه:
در را ديدم كه تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت من كه 

                                                 
ُجوِد وَالرَّفْعِ ِمَن الرُّكُوعِ  ١٣٥٣حدیث  ١/٢٢٥ ثار:رشح معانی اآل   )١(   ...بَاُب التَّكْبqِِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبqِِ لِلسُّ
  ٢/٧٨الجوهر النقي عىل سنن البيهقي:   )٢(
  ١٣٥٦تحت حدیث  ١/٢٢٥ رشح معانی اآلثار:  )٣(
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در داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن كرد و  مي يدينرفع  نمازاولي تكبير 
 .كردنمي  يديننماز رفع 

)١(  

 »حسن«سند اين حديث شريف در درجة ثاني صحت يعني   _�+
يا مؤيد ديگر  ر موجوديت يك شاهد يا متابع وبوده و مطابق اصول حديث د

گيرد، و سراسر احاديث  قرار مي »صحيححديث « در درجة اولي صحت يعني
  كتاب حاضر، شواهد و متابعات و مؤيدات اين حديث شريف است. موجودة 

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،ين حديث شريفپس ا  _�+

  

  �  _ُمَوط�ای محمد حدیث+�

�+ �_  �  

منازع امام امام مجتهد محدث فقيه بالرا  شريف حديث اين  _۲۹۴+
خود  »ُمَوطَّای«هـ ق) در 179(متوفى  6محمد بن حسن شَيباني حنفي 

  روايت نموده است.

نِيِه، قَاَل: 
َ
، َقْن أ َْرِ\%

ْ
يٍْب ا[

َ
Wِ َطالٍِب رَفََع «َقْن َ>ِصِم بِْن ُ�

َ
يُْت عَِ�� نَْن أ

َ
رَأ

تُوبَِة، َولَمْ يَْرفَعُْهمَا فِيمَا ِسوَى ذَلَِك يََديْ 
ْ
مَك

ْ
الةِ ال  مَِن الص�

َ
bو

ُ
بdَِةِ األ

ْ
  ».ِه 4ِ ا�fك

 خود روايت مي كنداز پدر  6 عاصمِ بنِ كُلَيبحضرت  ترجمه:
در را ديدم كه تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت من كه 

در داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن كرد و  مي يدينرفع  نمازاولي تكبير 
 .كردنمي  يديننماز رفع 

)٢(  

 »حسن«سند اين حديث شريف در درجة ثاني صحت يعني   _�+
يا مؤيد ديگر  بوده و مطابق اصول حديث در موجوديت يك شاهد يا متابع و

  گيرد، و سراسر احاديث قرار مي »صحيححديث « در درجة اولي صحت يعني

                                                 
َالة وَت ١/٩٦ الحجة علی اهل املدینة:  )١(   رك الَْجهْر بِبْسم هللا الرَّْحَمن الرَِّحيمبَاب افْتِتَاح الصَّ
  باب افتتاح الصالة ١٠٥حديث  ١/٥٨موطا محمد:   )٢(
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  كتاب حاضر، شواهد و متابعات و مؤيدات اين حديث شريف است. موجودة 

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،ين حديث شريفپس ا  _�+

  

  �  _َند زیدُمْس حدیث+�

�+ �_  �  

حضرت  بن العابدين زين علي بن ديز امام را شريف حديث اين  _295+
 در كتاب خود )هـ122 (متوفي 7حسين بن امير المؤمنين علي مرتضي 

  است. روايت نموده »یدزَ  امِ مَ اإل  دُ نَ سْ مُ «

% بِْن اَِبْ َطالٍِب  نِيْهِ، َقْن َجّدهِ رzََِ اُهللا َقنُْه َقْن َ=ِ
َ
ثَِ{ْ زيٌْد بِْن َ=
 َقْن أ َحد�

َم اُهللا وَْجَهُه   إِ�«َكر�
َ

bو
ُ
ن�ُه َ�َن يَْرفَُع يََديِْه ِ� ا�fكبdَِةِ اال

َ
 يَْرفَعُُهَما ك

َ
 فُُروِْع اُذُغَيْه عُم� ال

تَهُ.
َ

  »َح�� فَقِْ�ْ َصال

 6 از پدر بزرگوار خود امام زين العابدين 6د زيحضرت  ترجمه:

نواسة حضرت رسول خدا  0 و آنجناب از پدر بزرگوار خود حضرت حسين
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#� 

�
مَ عليضرت امير المؤمنين حروايت مي كند كه  وََسل  وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

مي كرد و  يدينگوشهاي خويش رفع نرمة در تكبير اولي نماز برابر با تنها 
 .نمي كرد يديننماز رفع داخل  نماز در هيچ جاي ديگرِم تاختاتا  سپس

)١(
   

و همة راويان آن  است »حديث صحيح« ،ين حديث شريفا  _�+
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#�  يافراد خاندان حضرت رسول خدا محمد مصطف

�
  د.نمي باش وََسل

  
  �  _@ِفخِتا>َو ِعا>جمَاَو ِنَني الس9ِف ُطا6وَسحدیث +�

�+ �_  �  

  ابوبكر محمد بن ابراهيم منذرامام را شريف حديث اين   _296+

                                                 
  باب التکبیر فی الصالة ٩٠و  ٨٩ص  مسند االمام زید:  )١(
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 عِ اإلج6َ وَ  نِ نَ  السُّ ِيف  طُ األوسَ «در كتاب خود هـ ق)  319(متوفي  6 نيشاپوري
  ه است.نمودروايت  »الِف ختِ اإل وَ 

ن�هُ َ�َن َمَع عَِ�
 بِِصف%mَ، قَاَل: 
َ
نِيِه، ك

َ
يٍْب، َقْن أ

َ
فََ�َن يَْرفَُع يََديْهِ «َقْن َ>ِصِم بِْن ُ�

 يَْرفَُع فِيمَا ِسوَى ذَلَِك 
َ

، َوال
َ

bو
ُ ْ
  ».4ِ األ

 هب »صفِّين« دركه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت هي همرا  بود روايت  وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
مَ عليامير المؤمنين حضرت  كند كه مي در شروع نماز رفع تنها  وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

نمي  نماز رفع يديندر داخل  يدر هيچ جاي ديگربجز آن و  يدين مي كرد
 .كرد

)١(
  

 6ه ظفر احمد عثماني تهانويعالم ،قمحدث فقيه محقّ  _�+

ثٌَر َصِحيْ : فرمايدهـ ق) مي  1394(متوفي 
َ
 نِ بْ  َ>ِصمِ  ُث َحِديْ ;سنَاُد وَ  ... حٌ وَُهَو أ

يٍْب 
َ
  حٌ َصِحيْ  ُ�

َ
است و   »حديث صحيح«اين حديث شريف  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

احاديث ط صحت ايشردر صحت، همپايه با عاصم بن كُلَيب حديث اسناد 
   )٢( د.مي باشصحيح  شريفم لسمحيح در ص

  
  �  _َتِریابو جعفر َبْخ حدیث+�

�+ �_  �  

 محمد بن عمروابوجعفر محدث امام را  شريف حديث اين  _۲۹۷+
  هـ ق) روايت نموده است. 339(متوفى  6بخْتَرِي 

نِيهِ، 
َ
، َقْن أ �َْرِ

ْ
يٍْب ا�

َ
ِ� «َقْن َ�ِصِم بِْن ُ�

َ
ن"هُ َ!َن يَرْفَُع يََديْهِ  َقْن عَِ�� بِْن أ

َ
َطالٍِب، ك

الةِ عُم" ال يَرْفَُع.  ِمَن الص"
َ

و0
ُ
ب3َِةِ األ

ْ
بَاٍن: رَوَى وَ;ِيٌع َهَذا» 7ِ ا6"ك

َ
ِ�  قَاَل إِْسمَاِقيُل نُْن أ

َ
َقْن أ

ْسمَعُهُ يرويه عنه.
َ
 أ

�
H

َ
  بَْكرٍ اM"ْهَشِ�� كَك

                                                 
  ...لْيََديِْن ِعنَْد الرُّكُوعِ وَ ذِكُْر رَفْعِ ا ١٣٨٩حدیث  ٣/١٤٨ األوسط يف السنن واإلجBع واالختالف:  )١(
  باب ترک رفع اليدين يف غq االفتتاح ٦٤و  ٣/٦٣ إعالء السنن للتهانوي:  )٢(
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روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  در شروع نماز تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

 نماز رفع يديندر داخل  يدر هيچ جاي ديگربجز آن و  رفع يدين مي كرد

  . نمي كرد

  6و رواي حديث اضافه ميكند: اين حديث را امام وكيع بن جراح 

ي روايت مي كند و من همين اكنون گويا از او مي شنوم كه هشَلاز ابوبكر نَ
 .آن را از وي روايت مي كرد

)١(
  

  است. »حديث صحيح« ،ين حديث شريفا  _�+

  

  �  _معرفةُ ا.ثارِ وَالس9َننحدیث +�

�+ �_  �  

 458(متوفى  6 ي شافعيقهيامام برا  حديث شريف اين  _۲۹۸+

نَنمعرفُة اآل « كتاب  درهـ)    روايت كرده است.خود  »ثاِر َوالسُّ

ن�هُ: 
َ
نِيهِ، َقْن َعِ�
، ك

َ
يٍْب، َقْن أ

َ
بdَِةِ «َقْن َ>ِصِم بِْن ُ�

ْ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ ا�fك

ءٍ ِمنَْها ْhَ 4ِ ُفَعُود 
َ

ةِ، عُم� ال
َ

ال  ِمَن الص�
َ

bو
ُ ْ
  ». األ

روايت مي كند كه ود از پدر خ 6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت   شروع نمازدر تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

 نماز رفع يديندر داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس و  رفع يدين مي كرد

 .نمي كرد
)٢(

  

محمد يوسف بن سيد محمد زكريا شيخ سيد  حضرت عالمه  _�+
ُ ثَِقاٌت ...وَ : فرمايدمي هـ ق)  1397(متوفي  6 حسيني بنّوري

ُ
jحٌ َصِحيْ  رَِجا 

 
َ

راويان اين حديث شريف همه ثقات هستند ... و اين حديث  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=
                                                 

   ٥٤٢حدیث  ٣٧٣ص  مجموع فيه مصنفات أx جعفر ابن البخرتي:  )١(
َالِة إِالَّ ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ  ٣٢٧٦حدیث  ٢/٤٢١ معرفة اآلثار والسنن للبیهقی:  )٢(   َمْن قَاَل: َال يَرْفَُع يََديِْه ِيف الصَّ
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 شريفم لسماحاديث در صحيح ط صحت ايشردر صحت، همپايه با شريف 

   )١( د.مي باشصحيح 

  

  �  _اْلکُْبَری الس9َننحدیث +�

�+ �_  �  

 458(متوفى  6 ي شافعيقهيامام برا  حديث شريف اين  _۲۹۹+

نَن« خود كتاب درهـ)    روايت كرده است. »الكربی السُّ

نِيهِ، َقْن عَِ�
 رrََِ اُهللا 
َ
يٍْب، َقْن أ

َ
بُو بَْكٍر ا��هَْشِ�I، َقْن َ>ِصِم بِْن ُ�

َ
وََروَى أ

 َdِب
ْ
ن�هُ َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ 4ِ ا�fك

َ
ءٍ ِمنَْها. َقنْهُ ك ْhَ 4ِ يَْرفَُع 

َ
ةِ، عُم� ال

َ
ال  ِمَن الص�

َ
bو

ُ ْ
  ةِ األ

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت   تكبير اوليدر تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

نماز رفع در داخل  ييگردر هيچ جاي دسپس و  رفع يدين مي كرد نماز
 .نمي كرد يدين

)٢(
  

 6 پوريخليل احمد سهارنْ حضرت موالنامحدث كبير  امام  _�+

ُ ثَِقاٌت ...وَ د: نويسمي هـ ق)  1402(متوفي  ُjثٌَر َصِحيْ  رَِجا
َ
;سنَادُ وَ  ... حٌ وَُهَو أ

يٍْب  نِ بْ  َ>ِصمِ  ُث َحِديْ 
َ
  حٌ َصِحيْ  ُ�

َ
   .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

 و اسناد حديثاست  »حديث صحيح«اين حديث شريف  مه:ترج

 شرايط صحت احاديث در صحيحهمپايه با در صحت، عاصم بن كُلَيب 

مس٣( د.مي باشصحيح  شريفم ل(  

 احاديث صحيح همپايةدر صحت ين حديث شريف پس ا  _�+
بخاري شريف و صحيح مسم شريف يا يكي از آنها صحيح مي باشد.ل  

                                                 
ادلة الحنفیة فی ترک الرفع ما عدا حدیث ابن مسعود و حدیث  ٢/٤٩٤ معارف السنن للبنّوری:  )١(

  الرباء بن عازب
  بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع إِالَّ ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ  ٢٥٣٤تحت حدیث  ٢/١١٤ السنن الکربی للبیهقی:  )٢(
   ٧١٩حدیث تحت  ٤/٤٥ بذل املجهود يف حل أx داؤد:  )٣(
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  بارة روايت بيهقي:درنكته اي 

 6 در اينجا مناسب است يادآور شد كه امام بيهقي شافعي  _�+

سند اين  6 شافعي بعد از تخريج اين حديث مي نويسد كه امام دارمي
ي لشَهابوبكر نَامام مي خواند و مي گويد كه اين حديث را  »واهي«حديث را 

 .باشدقبول بل قا ده اشش روايتحديث روايت كرده و او كسي نيست كه 
)١(

   

ابن مارديني حنفي مشهور به عالء الدين  فقيه محدثامام   _�+
  نويسد:  ميدر مقابل اين سخنِ غير عادالنه ) هـ  750 (متوفي 6 تركماني

 باشد در حالي كه همةتواند مي  »واهی«چگونه سند اين حديث «
انند عبد يان ثقه موار ري ازاي. و اين حديث را بسهستندراويان آن ثقات 

 ابوبكر نَهشَلي روايتالرحمن بن مهدي، احمد بن يونس و غيره از امام 
خود  »فنَّصم«جراح در ه آن را از روايت وكيع بن بيكرده اند. و ابن ابي شَ

 در صحيح 6و ابوبكر نَهشَلي كسي است كه امام مسلم آورده است. 
مسو غيره از او  6 نسائيو امام  6 م شريف و همچنين امام ترمذيل

 6 و امام ابو حاتم رازي 6حديث روايت كرده اند، و امام احمد بن حنبل 
او درباره اش مي نويسد كه  6 و عالمه ذهبي وي را توثيق كرده اند،

... راوي درست است و ابن حبان به ناحق درباره اش زبان درازي كرده است 

را  اين حديث شريف »بیسیالرد علی الکرا«در كتابش  6 و امام طحاوي
  ...  ه استدداقرار  »صحيححديث «

 »واهي« اين حديث را سند توان مي چگونه اين همه داليلپس با 
همان روايتي است كه ابن ابي رافع از حضرت  »روایت واهی«گفت، بلكه 

روايت مي كند و در سندش، عبد الرحمن بن ابي الزناد  0علي مرتضي
. »ر داردقرا

)٢(
   

                                                 
  بَاُب َمْن لَْم يَذْكُِر الرَّفَْع إِالَّ ِعنَْد اِالفْتِتَاحِ  ٢٥٣٤تحت حدیث  ٢/١١٤ السنن الکربی للبیهقی:  )١(
  ٧٩و  ٢/٧٨ الجوهر النقي عىل سنن البيهقي:  )٢(
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از  برخاستن بعد در وقت رفع يدين شامل »روایت واهی«اين  و   _�+
 اين باشد و نماز ميدوم و ركعت چهارم  دو سجده در آغاز ركعتاداي 

.موجود است و ترمذي ابو داود روايت در سنَن
در حالي كه به اتفاق همة  )١(

ده در آغاز ركعت دو سجاز اداي رفع يديني در وقت برخاستن بعد  ،اهل اسالم
  .ركعت چهارم نماز وجود ندارددر آغاز دوم و 

  
  �  _تجریدالحدیث +�

�+ �_  �  

 ابي الحسين احمد بن محمدامام را شريف حديث اين   _۳۰۰+

المعارف فقه  ةدر داير) ق هـ498 و وفات 362والدت ( 6 بغدادي قدوري
  كرده است. تخريج »التجرید«خود تقابلي 

 
َ
نِيِه: َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
ن� َعلِيpا رrََِ اُهللا َقنُْه َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ «يٍْب، رو� َقْن أ

َ
أ

 يَْرفَُع نَعُْده
َ

ةِ ، عُم� ال
َ

ال و�ِل تَْكبdَِةٍ مَِن الص�
َ
  ».أ

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
 رفع يدين مي كرد نمازتكبير  اوليندر تنها  0عليامير المؤمنين حضرت 

.نمي كرد نماز رفع يديندر داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و 
)٢(

   

دهلَوِي زكريا كانْموالنا شيخ حضرت  ،محدث داعي كبير امام  _�+
ُ ثَِقاٌت ...: نويسددربارة اين حديث مي هـ ق)  1402(متوفي  6 مدني

ُ
jرَِجا 

ثٌَر َصِحيْ 
َ
 ;سنَادُهُ وَ  ... حٌ وَُهَو أ

َ
ثقات شريف همه راويان اين حديث  .مٍ لِ مُسْ  ِط  َ<ْ َ=

 است، و سندش در صحتصحيح شريف حديث هستند و اين حديث 

 .ريف صحيح مي باشدشم لساحاديث صحيح م همپاية
)٣(  

                                                 
عَاء ٧٦١حدیث  ١/٢٠٢ سنن ابی داود:  )١( َالةُ ِمَن الدُّ   بَاُب َما يُْستَْفتَُح بِِه الصَّ
  ال ترفع الیََدیْن فی تکبیر الرکوع ١١٥مسألة  ٢/٥٢١ التجرید للقدوری:  )٢(
  ٢/٩١ اوجز املسالک الی موطا االمام مالک:  )٣(
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  �  _حقیق فی احادیث الخ@فتالحدیث +�

�+ �_  �  

 د الرحمنج عبرَبو الفَادين جمال الرا امام  شريفحديث  اين  _۳۰۱+

 كه در حديث )ق هـ 597متوفى ( 6حنبلي بن علي بن محمد الجوزي
 احاديث صحيح بخاريآنقدر بسيار سخت متشدد بود كه حتي بعضي از 

التحقیق فی «، در كتاب خود قرار داده بود »حديث ساختگي«شريف را نيز 
  .ج نموده استكه پيرامون مذهب حنبلي نوشته تخري »احادیث الخالف

 يَْرفَُع يََديْهِ نَعُْد.
َ

ةِ عُم� ال
َ

ال و�ِل تَْكبdَِةِ مَِن الص�
َ
ن�هُ َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ 4ِ أ

َ
  وََقْن عَِ�
 ك

روايت  0مرتضيعلي از حضرت امير المؤمنين حضرت  ترجمه:
يچ مي كرد و بجز آن در ه يدينرفع  نمازتكبير اولين است كه ايشان در 
.نمي كرد يدينجاي ديگر نماز رفع 

 )١(
   

 6 حبيب الرحمن اعظميهند حضرت موالنا محدث كبير   _�+
   :دربارة اين حديث مي گويدهـ ق)  1412(متوفي 

ُ ثَِقاٌت ...
ُ

jثٌَر َصِحيْ  رَِجا
َ
  حٌ َصِحيْ  ... حٌ وَُهَو أ

َ
   .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

هستند و اين حديث  ثقاتشريف همه راويان اين حديث  ترجمه:
 ملساحاديث صحيح م همپايةاست، و در صحت صحيح شريف حديث 

.ريف صحيح مي باشدش
 )٢(

  

  

  �  _مختصر خ@فیات بیهقیحدیث +�

�+ �_  �  

  حاحمد بن فَرْعالمه اين حديث را را شريف حديث اين   _۳۰۲+

                                                 
   ٤٢٩تحت حدیث  ١/٣٣٤التحقيق يف أحاديث الخالف:    )١(
  ٥٢ص  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:   )٢(



 

+352_ 

بِشْايتخريج  »مخترص خالفیات بیهقی«در ق)  هـ 699 (متوفي 6 ي شافعيل
  كرده است.

نه 
َ
نِيه عَن عَّ� رrَِ اهللا عَنُه أ

َ
يْب عَن أ

َ
أW بكر ا��هَْشِ� عَن َ>ِصم بن ُ�

بdَِة األوb مِ 
ْ
ء ِمنَْها. نَ َ�َن يرفع يََديْهِ 4ِ ا�fك ْhَ 4ِ يرفع 

َ
ة ثم� ال

َ
ال   الص�

 روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

رفع  نمازاولي تكبير در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 
نماز رفع در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  يدين مي كرد

 .نمي كرد يدين
)١(

  

ابن مارديني حنفي مشهور به عالء الدين امام محدث فقيه   _�+
ُ : نويسدمي هـ ق)  750(متوفي  6 تركماني

ُ
jحُ يْ حِ ْص تَ  مَ د� قَ يَ . ..ثَِقاٌت  رَِجا 

چنانكه گذشت و ثقات هستند  گانهمشريف راويان اين حديث . ي% اوِ حَ الط� 
)٢( قرار داده است. »حديث صحيح« شريف را اين حديث  6امام طحاوي 

  

  

  �  _جوهر النقیالحدیث +�

�+ �_  �  

 مارديني مشهور بهامام عالء الدين را شريف حديث اين   _۳۰۳+
الجوهر «هـ ق) در كتاب شهرة آفاق خود  750(متوفي  6بن تركماني ا

  تخريج كرده است. »النقی فی الرد علی البیهقی

نِيه عَن عَ�ّ  جَ ر� خَ  م� عُ 
َ
يْب عَن أ

َ
ا�يه� عَن أW بكر ا��هَْشِ� عَن َ>ِصم بن ُ�

بdَِة األ
ْ
نه َ�َن يرفع يََديْهِ 4ِ ا�fك

َ
ء ِمنَْها.رrَِ اهللا عَنهُ أ ْhَ 4ِ يرفع 

َ
ة ثم� ال

َ
ال   وb من الص�

 عاصمِ بنِ كُلَيبرت سپس حديث حض 6 بيهقيامام  ترجمه:

ر نماز د 0عليروايت مي كند كه امير المؤمنين حضرت  شاز پدر 6
                                                 

   ٢/٨٦ مخترص خالفيات البيهقي:  )١(
   ٢/٧٨ سنن البيهقي: الجوهر النقي عىل  )٢(
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مي كرد و بجز آن در هيچ جاي ديگر نماز رفع  يدينتكبير اولي رفع  در تنها
.نمي كرد يدين

 )١(
  

ُ ثَِقاٌت : نويسدمي در ادامه  6 امام ابن تركماني  _�+
ُ

jمَ د� قَ يَ . ..رَِجا 

چنانكه و ثقات هستند  گانهمشريف راويان اين حديث . ي% اوِ حَ الط�  حُ يْ حِ ْص تَ 
قرار داده  »حديث صحيح« شريف را اين حديث  6گذشت امام طحاوي 

)٢( است.
  

م لسصحيح مث احادي همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  
  �  _شرح ابن ماجI ُمغَلطائیحدیث +�

�+ �_  �  

عبد اهللا عالء الدين مغَلطائي  امام ابورا شريف حديث اين   _۳۰۴+
 ابن ماجه تخريجن نَـدر شرح خود بر س )ق هـ 762(متوفى  6حنفي 

  .ستنموده ا

  بِن  مِ ِص َ>  َقنْ 
َ
ن�  يهِ ن أنِ عَ  يٍب ُ�

َ
 الص�  حَ تَ ا افتَ إذَ َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ  اً يّ لِ عَ  أ

َ
 فَ  ةَ ال

َ
  ،عُودُ عُم� ال

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
را شروع مي نمود  نماز گامي كهنهتنها  0 عليامير المؤمنين حضرت 

نماز رفع ل در داخدر هيچ جاي ديگر سپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد
 .نمي كرد يدين

)٣(
  

عي حنفي حافظ جمال الدين زيلَ ،شهيرمحدث فقيه فقيه امام   _�+
ثٌَر َصِحيْ  اين حديث مي نويسد:دربارة  هـ ق)762(متوفى  6

َ
  اين .حٌ وَُهَو أ

                                                 
   ٧٩و  ٢/٧٨ الجوهر النقي عىل سنن البيهقي:  )١(
   ٢/٧٨الجوهر النقي عىل سنن البيهقي:   )٢(
  باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ١/١٤٧٣ رشح سنن ابن ماجه ملغلطای:  )٣(
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.است »صحيححديث «شريف، حديث 
 )١(

   

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  

  �  _ِةاَیالر� ُبْصَنحدیث +�

�+ �_  �  

 بو محمد عبد اهللا بناجمال الدين امام را  حديث شريف اين  _305+

يوسف بن محمد زلَيمثال خود  هـ) در كتاب ال762(متوفى  6 حنفي يع
   است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «

ن� عَلِيpا رَ 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
و�ِل  نهُ عَ  اهللاُ  rَِ َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

ثٌَر َصِحيٌح.
َ
 فَعُودُ يَْرفَُع، اغْتََ�. وَُهَو أ

َ
ةِ، عُم� ال

َ
ال   تَْكبdَِةٍ مِْن الص�

ه روايت مي كند كاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
رفع  نمازتكبير اولين در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 

نماز رفع در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  يدين مي كرد
شريف، حديث اين در ادامه مي نويسد: و  6 زيلَعيامام  .نمي كرد يدين

.است »صحيححديث «
 )٢(

   

م لسصحيح ماحاديث  ايةهمپدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  

  �  _ِةاَیالر� ُبْصَنحدیث +�

�+ �_  �  

  هـ) در762(متوفى  6 يعلَيزامام نيز را  حديث شريف اين  _306+

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٤٠٦: الزيلعي نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج  )١(
  باب صفة الصالة ١/٤٠٦: نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج الزيلعي  )٢(
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   است. تخريج نموده »ةِ ایَ دَ هِ الْ  ِث یْ ادِ حَ أ  جِ یْ رِ خْ تَ  یْ فِ  ةِ ایَ الرَّ  ُب ْص نَ «

 
َ
يٍْب َقْن أ

َ
 َ�ِصمُ نُْن ُ�

َ
ال و�ِل تَْكبَِ�ةٍ ِمْن الص�

َ
ن� َعلِي)ا َ&َن يَْرفَُع يََديْهِ ِ� أ

َ
ةِ، نِيهِ أ

 يَْرَفُع نَْعَدهُ 
َ

ْم يَُكْن َعِ��  ... عُم� ال
َ
 لَِ�َى ا��ِ�� َص�� اهللاُ  فَل

�
ُه، إال

ُ
َم يَْرَفُع، عُم� َفْ�ُك

�
يِْه وََسل

َ
 َعل

   .َوقَْد عَبََت ِعنَْدهُ نَْسُخهُ 

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
رفع  نمازاولي تكبير در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 

نماز رفع در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  يدين مي كرد
   .نمي كرد يدين

المؤمنين حضرت علي امير در ادامه مي نويسد:  6 زيلَعيامام 
يْهِ  اهللاُ  َص/� كسي نيست كه حضرت رسول اهللا  0 مرتضي

َ
مَ  عَل

�
را در حال  وََسل

را رها كند، اين محال است  يدينبنگرد و سپس خودش رفع  يدينرفع 
.ثابت گرديده باشد جناب نآ نزد يدينآنكه منسوخ بودن رفع  مگر

 )١(
  

م لسصحيح ماحاديث  ايةهمپدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  

  �  _عتصر من المختصر من مشکل ا�ثارُملا حدیث+�

�+ �_  �  
ملَطي الدين  المحاسن جمال بوارا عالمه اين حديث شريف   _۳۰۷+

املعترص من املخترص من مشكل «هـ) در كتاب خود  803 (متوفى 6حنفي 

  .تخريج نموده است »اآلثار

و�ِل تَْكبِ�َةِ َ	ِصُم نْ 
َ
ن� عَلِي�ا َ�َن يَْرفَُع يََديِْه ِ� أ

َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
   ُن ُ%

َ
ةِ، عُم� ال

َ
ال الص�

وال يفعل ع� ر� اهللا عنه بعد ا�� ص� اهللا عليه وسلم خالفه إال بعد قيام  .يَْرفَُع نَعْدُ 
  عله.ا+جة عنده ' نسخ ما "ن ا�� ص� اهللا عليه وسلم يف

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٤١٣: نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج الزيلعي  )١(
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روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
رفع  نمازاولي تكبير در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 

نماز رفع در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  يدين مي كرد
.نمي كرد يدين

 )١(
  

هـ ق)  852توفى (م 6عالمه ابن حجر عسقالني شافعي   _�+
ُ دربارة اين حديث مي گويد: 

ُ
jشريف، همگان راويان اين حديث  .ثَِقاٌت  َورَِجا

)٢( ثقات هستند.
  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  
  �  _البدر المنیرحدیث +�

�+ �_  �  

 عي معروف بهعالمه سراج الدين شافرا  حديث شريف اين  _۳۰۸+

  البدر املنP يف تخريج«د در كتاب بزرگ خوق)  هـ 804 (متوفي 6 ابن ملَقّن
Pتخريج نموده است. »األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكب  

 
ْ

بdَِ « َقنْه ثَار: فَعَن عَّ� رrََِ اهللاُ وَأما اآل
ْ
نه َ�َن يرفع يََديِْه 4ِ ا�fك

َ
 من أ

َ
bة األو

ة ثم� 
َ

ال   الص�
َ

ء ِمنَْها عُ رفَ يَ ال ْhَ 4ِ . «.رَوَاهُ ا�َُخارِّي  
 روايت است 0 بِي طالباعلي بن امير المؤمنين حضرت از  ترجمه:

 سپس بعد ازو  رفع يدين مي كرد نمازاولي تكبير در كه آنحضرت فقط 

اين حديث را . كرد نمي نماز رفع يديندر داخل  يديگر در هيچ جايآن 
.است روايت نموده امام بخاري

 )٣(
  

                                                 
  فی رفع الیََدیْن ١/٣٦: راملعترص من املخترص من مشكل اآلثا  )١(
   ١/١٥٢الدراية يف تخريج أحاديث الهداية:   )٢(
)٣(   :qيف تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكب q٣/٤٨٤البدر املن   



 

+357_ 

(متـوفى   6 حنفيى نبدر الدين عيحافظ  ،فقيهو امام محدث   _�+
شـريف،  اين حديث  .حٌ يْ حِ َص  رٌ أثَ  وَ هُ وَ دربارة اين حديث مي گويد: هـ ق)  855

)١( است. »صحيححديث «
  

  

  �  _ِنیشرح ابی داؤد عَْیحدیث +�

�+ �_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين  محدثامام فقيه را  حديث شريف اين  _۳۰۹+
  نموده است. تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «هـ ق) در  855 (متوفى 6

و"ِل تَْكب3َِةِ 
َ
ن" َعلِيPا َ!َن يَْرفَُع يََديْهِ 7ِ أ

َ
نِيهِ أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
ةِ، عُم" ِمَن   َ�ِصمُ نُْن ُ�

َ
ال الص"

 
َ

  .صحيحٌ  انت�. وهو أثرٌ  .يَْرفَعُ فَُعودُ ال

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  رجمه:ت
مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  اولي تكبير در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز
.نمي كرد نماز رفع يدين

 
  

د: نويس ميحديث  ادامة در) هـ 855 توفى(م 6 ىنعي عالمه  _�+
. است »صحيححديث «شريف، اين حديث  .حٌ يْ حِ َص  رٌ أثَ  وَ هُ وَ 

)٢(
  

احاديث  همپايةدر صحت هر دو حديث شريف دو ين ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،م شريفلسم صحيح

  

  �  _ِنیشرح ابی داؤد عَْیحدیث +�

�+ �_  �  

  حنفي ىنعيبدر الدين دث محامام فقيه را  حديث شريف اين  _۳۱۰+

                                                 
  رفع الیََدیْنباب فی  ٣/٣٠١ رشح سنن ابی داود للعینی:  )١(
  یْنباب فی رفع الیَدَ  ٣/٣٠١ رشح سنن ابی داود للعینی:  )٢(
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  نموده است. تخريج »ن ابی داودنَ رشح سُ «هـ ق) در  855 (متوفى 6

و"ِل تَْكب3َِةِ 
َ
ن" عَلِيPا َ!َن يَْرفَُع يََديِْه 7ِ أ

َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
ةِ، عُم" الص" ِمَن   َ�ِصُم نُْن ُ�

َ
ال

 يَْرفَُع نَعْد
َ

 عنه ل3ى ا1 عليه السالم يرفع ثم ي8 ه فلم يكن ع	 رA اهللا ...هُ ال
  إال وقد ثبت عنده نسخه.

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  تكبير اولين در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

در داخل  يجاي ديگردر هيچ سپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز
.نمي كرد نماز رفع يدين

 
  

امير المؤمنين حضرت علي در ادامه مي نويسد:  6 عالمه عيني
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#� كسي نيست كه حضرت رسول اهللا  0 مرتضي

�
بنگرد را  وََسل

آنكه  مگررا رها كند،  يدينو سپس خودش رفع مي كند  يدينرفع كه 
.باشدگرديده ش ثابت نزد يدينع منسوخ بودن رف

 )١(
  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  

  �  _القاری شرح صحیح البخاری ُةَدْمُعحدیث +�

�+ �_  �  

حنفي  ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _۳۱۱+
القاری رشح صحیح  ةُ دَ مْ عُ « هور خودشكتاب مهـ ق) در  855 (متوفى 6

  تخريج نموده است. »البخاری

 َوفِيه: رفع يََديِْه َحْذو َمنِْكبَيْه، ... ّيل، رَِيض هللا تََعاَىل عَنهُ فَإِن اْحتج الْخصم بَِحِديث عَ 
َوإِذَا  .[..،ويصنعه إِذا ركع َورفع من الرُّكُوعويصنع مثل ذَلِك، إِذا قىض قِرَاءَته إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع، 

ْجَدتَْ�ِ رَفََع يََديِْه كََذلَِك، وَكَربَّ   :فَإِن� فََجوَابه أَنه رُوَِي عَنُه أَيْضا َما يُنَافِيِه ويعارضه،  ،] قَاَم ِمَن السَّ
                                                 

  باب افتتاح الصالة ٣/٣٣٢ رشح سنن ابی داود:  )١(
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و"ِل تَْكب3َِةِ 
َ
ن" عَلِيPا َ!َن يَْرفَُع يََديِْه 7ِ أ

َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
ةِ الص" ِمَن  َ�ِصُم نُْن ُ�

َ
 يَْرفَُع ال

َ
، عُم" ال

   .نَعْدُ 
رَوَاُه الطََّحاوِّي َوأَبُو بكر بن أx شيبَة ِيف (ُمَصنفه)، وََال يجوز لَعيل أَن يرى ذَلِك 
من النَّبِي، صىل هللا عَلَيِْه َوسلم، ثمَّ يْرتك ُهَو ذَلِك إالّ َوقد ثَبت نسخ الرّفْع ِيف غq تَكْبqَِة 

  م.يث عَاِصم بن كُلَيْب َصِحيح عىل َرشط ُمسلِ اْإلِْحرَام، َوإْسنَاد َحدِ 
را به عنوان  0روايت حضرت عليآن اگر مخالفين ما  ترجمه:

استدالل بياورند كه آن مبارك يكبار در وقت شروع نماز و در وقت رفتن به 
ركوع و در وقت برخاستن از ركوع و در برخاستن از دو سجده در آغاز ركعت 

، جواب آنها اينست كه ه بودكرد يدينارم رفع چهو در آغاز ركعت دوم و 
موجود است كه با اين روايت منافات و مخالفت  حديث ديگري از ايشان نيز

   :اينست كهشريف دارد. و آن حديث 

امير روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت «
مَ  بِي طالباعلي بن المؤمنين حضرت   نمازتكبير اولين در تنها   هُ وَْجهَ  اهللاُ  َكر�
نماز در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد

  .»نمي كرد رفع يدين

كجا جايز است كه  0و براي امير المؤمنين حضرت علي مرتضي
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#� حضرت رسول اهللا 

�
 ليومي كنند  يدينرفع  بنگرد كهرا  وََسل

آنكه منسوخ بودن  ينكار ممكن نيست مگررا رها كند، ا يدينفع ر شخود
  ثابت باشد.  ايشان نماز نزدداخلِ  يدينِرفع 

صحت  در 6 كُلَيب عاصمِ بنِاين حديث شريف بايد دانست كه و 
همپاية احاديث صحيح مس١( اهـ . م شريف صحيح مي باشد.ل(

  

مَ  بِي طالباعلي بن ت امير المؤمنين حضراز روي  پس  _�+  َكر�

  داخلِ نماز منسوخ است.در  يدينرفع  مي شود كهدانسته   وَْجَههُ  اهللاُ 

                                                 
ـاحِ  ٥/٢٧٤عمدة القاري رشح صحيح البخاري للعینی:   )١( (باُب رَفْعِ اليََديِْن ِيف التَّكْبqَِِة األوَىل َمـَع االفْتِتَ

  َسوَاءً)
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  �  _سَُنن ابن ماجهشرح حدیث +�

�+ �_  �  

  در شرح سنن ابن ماجه روايت شده است.را  حديث شريف اين  _۳۱۲+

يٍْب  بنُ  ى َ>ِصمُ وَ رَ وَ 
َ
يََديِْه 4ِ أول تَْكبdَِة  عُ رفَ ُه يَ رrَِ اهللا عَن ياً لِ عَ  ن� أ ُ�

 يَ 
َ

ة ثم� ال
َ

ال   . عُ رفَ الص�

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  تكبير اولين در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

در داخل  يچ جاي ديگردر هيسپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز
.نمي كرد نماز رفع يدين

 )١(
  

هـ ق)  852(متوفى  6عالمه ابن حجر عسقالني شافعي   _�+
ُ دربارة اين حديث مي گويد: 

ُ
jشريف، همگان راويان اين حديث  .ثَِقاٌت  َورَِجا

)٢( ثقات هستند.
  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  يح مي باشد.صح ،شريف

  

  �  _ابن َحَجر ةَرَهالَم اُفَحإتPحدیث +�

�+ �_  �  

 (متوفي 6 ر شافعيجعالمه ابن حرا  حديث شريف اين  _۳۱۳+

  نموده. تخريج »بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة ةِ َر هَ املَ  افُ حَ إتِّ « ) درهـ 852

ن� َعلِيpا َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ   
َ
الةِ عُم� اليَْرفَُع نَعْدُ  َحِديٌث (طح): أ و�ِل تَْكبdَِةٍ ِمَن الص�

َ
  .أ

  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

                                                 
  باب الرتجیع ٦٢ص رشح سنن ابن ماجه:   )١(
   ١/١٥٢الدراية يف تخريج أحاديث الهداية:   )٢(
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مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  تكبير اولين در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
در داخل  ييگردر هيچ جاي دسپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

.نمي كرد نماز رفع يدين
 )١(

  

بو الحسن اعلي بن سلطان محمد محدث اصولي متكلم امام   _�+
مي  )ق هـ1014(متوفى  6 قاريمشهور به مال علي  ،هرَوِي نور الدين
.است »صحيححديث «شريف، اين حديث  .حٌ َصِحيْ  َو ُهوَ أثَرٌ نويسد: 

 )٢(
  

م لسصحيح ماحاديث  پايةهمدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  
  �  _الدرایة فی تخریج احادیث الهدایةحدیث +�

�+ �_  �  

(متوفي  6 حجر شافعيعالمه ابن را  حديث شريف اين  _۳۱۴+
ارائة  خاطربكه  »الهدایةاحادیث  ریجخفی تدرایة ال«در كتاب خود هـ)   852

  تخريج نموده است.نوشته هداية شريف موجود در احاديث مراجع 

ن علياً 
َ
نِيه أ

َ
يْب عَن أ

َ
َحاوِّي من َطِريق َ>ِصم بن ُ� َ�َن يرفع يََديْهِ  وَأخرج الط�

 يعود
َ

ة ثم� ال
َ

ال ُ  .4ِ أول تَْكبdَِة من الص�
ُ

jثَِقاٌت  َورَِجا.  
  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

مَ  الببِي طاعلي بن حضرت  امير المؤمنين اولي تكبير در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

.نمي كرد نماز رفع يدين
 )٣(

  

  د:افزايحديث مي دربارة اين  سپس 6عالمه ابن حجر   _�+

                                                 
  ١٤٧٠٤حدیث  ١١/٥٩٩إتحاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة:   )١(
   ١/٢٥٧ فتح باب العنایة:  )٢(
   ١/١٥٢الدراية يف تخريج أحاديث الهداية:   )٣(
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 ُ
ُ

j١( ف، همگان ثقات هستند.شريراويان اين حديث  .ثَِقاٌت  َورَِجا(
  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  

  �  _البنایة شرح الهدایةحدیث +�

�+ �_  �  

  حنفي ىنعيبدر الدين محدث امام فقيه را  حديث شريف اين  _315+

  .موده استن خود تخريج »الهدایةح البنایة رش «هـ ق) در  855 (متوفى 6

يٍْب  بنُ  َ>ِصمُ 
َ
 يََديِْه 4ِ تَْكبdَِةٍ  عُ رفَ رrَِ اهللا عَنُه يَ  ياً لِ عَ  ن� أ عَن أنِيهِ  ىوَ رَ  ُ�

ةِ  ِمنَ 
َ

ال  يَ  الص�
َ

  . هُ عُ رفَ ثم� ال

  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  اولي تكبير در تنها   وَْجَههُ  هللاُ ا َكر�
در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

  .نمي كرد نماز رفع يدين

يٍْب  نِ بْ  َ>ِصمِ  ُث وََحِديْ د: نويسامه مي ر ادد 6 عينيعالمه   _�+
َ
�ُ 

  حٌ َصِحيْ 
َ

ط ايشر صحت، همپايه بادر عاصم بن كُلَيب و حديث  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=
   )٢( د.مي باشصحيح  شريفم لسماحاديث در صحيح صحت 

  

  �  _فتح القدیرحدیث +�

�+ �_  �  

 محقق كمالمحدث فقيه مجتهد امام را  حديث شريف اين  _۳16+

  هدايةشرح خود بر هـ ق) در  861(متوفى  6 حنفي الدين ابن الْهمام

                                                 
   ١/١٥٢الدراية يف تخريج أحاديث الهداية:   )١(
  يف السجودقول سبحان رx األعىل  ٢/٢٦١البناية رشح الهداية للعینی:   )٢(
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  نموده است. تخريج »فتح القدیر«شريف موسوم به 

نِ 
َ
يٍْب َقْن أ

َ
ن� عَلِيpا رrََِ اهللاُ َقْن َ>ِصِم بِْن ُ�

َ
بdِِ يِه أ

ْ
و�ِل ا�fك

َ
 َقنْهُ رَفََع يََديْهِ 4ِ أ

ْمِ عُم� لَْم فَعُْد.  َم: ِذي� َقْن َعِ�� رَِ�َ اُهللا َقنْهُ، َقنُْه َص�� اهللاُ َوَما ِ	 ال��
�
يِْه وََسل

َ
  َ&َن إذَا« َعل

َ
قَامَ إ'

رَ 
َ
َ َوَرَفَع يََديِْه َحْذَو َمنِْكبَيِْه َويَْصنَُع ِمثَْل ذَلَِك إذَا قََ. قَِراَءتَُه َوأ �<

َ
تُوبَِة ك

ْ
َمك

ْ
ةِ ال

َ
ال َع، الص�

َ
ْن يَْرك

َ
اَد أ

ةِ وَُهَو 
َ

ال ٍء ِمْن الص� ْGَ 	ِ يَْرَفُع يََديِْه 
َ

وِع َوال
ُ
ك Jِذَا قَاَم ِمْن َويَْصنَعُُه إذَا َرَفَع ِمْن الرLقَاِعٌد، َو

َذلَِك 
َ
ْجَديNَِْ رََفَع ك فِْع ِعنَْد »الس�  نَْسِخ الر�

َ
Uَ الن�ْسِخ لِِالي�َفاِق 

َ
Uَ 

ٌ
، َفَمْحُمول Jِْمِذي َحُه ال�� ، َصح�

ُجوِد. Jالس  
 روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

مَ  الببِي طابن  عليامير المؤمنين حضرت  اولي تكبير در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
در داخل  يدر هيچ جاي ديگرسپس بعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

  .نمي كرد نماز رفع يدين

 كه امام ترمذيمي نويسد: اما حديثي  سپس 6 امام ابن الهمام

 اهللاُ  #� َص روايت مي كند كه حضرت رسول اهللا  0 حضرت علي«از  6

مَ  عَلَيْهِ 
�
در شروع نماز و در وقت رفتن به ركوع و در وقت بلند شدن از  وََسل

، و امام »ددنمي كر يدينركوع و در وقت برخاستن بعد اداي دو سجده رفع 
 گانهم ترمذي آن را صحيح قرار داده است، اين حديث منسوخ است، زيرا

.منسوخ مي باشد عند السجود يديندارند كه رفع  تفاقا
 )١(  

  

  �  _رح مسند ابی حنیفةشحدیث +�

�+ �_  �  

علي بن مال محدث اصولي متكلم امام را  حديث شريف اين  _۳۱۷+
ـ)1014(متوفى  6 يوِرَهقاري  ،بو الحسن نور الديناسلطان محمد،   ه

  نموده است.تخريج  »سنَد أبی حنیفةح مُ رش «خود  كتابدر 

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٣١١ فتح القدیر البن الهBم:  )١(
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ِ وَ  يI اوِ حَ ى الط� وَ رَ وَ    هِ دِ نَ سَ ب
َ

نِ  َقْن َ>ِصمِ  إ�
َ
يٍْب َقْن أ

َ
ن� عَِ�
 بِْن ُ�

َ
رrََِ اُهللا  يِه أ

بdِِ عُم� لَْم فَعُْد. كن�ُه َقنُْه 
ْ
و�ِل ا�fك

َ
ِْمِذي� َقْن َعِ	G رAََِ اُهللا َقنُْه، رَفََع يََديِْه 4ِ أ َوَما Kِ ال�8

 الن�ْسِخ لِِال ... 
َ

Nَ 
ٌ

ُجوِد.َفَمْحُمول Tفِْع ِعنَْد الس  نَْسِخ الر�
َ

Nَ ي�َفاِق  
  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  تكبير اولين در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
ماز رفع ندر داخل  يدر هيچ جاي ديگربعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

  .نمي كرد يدين

 كه امام ترمذي: اما حديثي افزايدي سپس م 6 قاريعلي مال 

 اهللاُ  َص#� روايت مي كند كه حضرت رسول اهللا  0 حضرت علي«از  6

مَ  عَلَيْهِ 
�
در شروع نماز و در وقت رفتن به ركوع و در وقت بلند شدن از  وََسل

اين  ... ،»ددنمي كر يدينع ركوع و در وقت برخاستن بعد اداي دو سجده رف
 رفع يدين عند السجوددارند كه  تفاقا گانهم حديث منسوخ است، زيرا

.منسوخ مي باشد
 )١(  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  صحيح مي باشد. ،شريف

  

  �  _حْیفاِتالَم اُةَقْرِمحدیث +�

�+ �_  �  

علي بن مال محدث اصولي متكلم م امارا  حديث شريف اين  _۳۱۸+
ـ)1014(متوفى  6 يوِرَهقاري  ،بو الحسن نور الديناسلطان محمد،   ه

  نموده است.تخريج  »رشح مشکاة املصابیح حِ یْ فاتِ املَ  اةُ قَ ْر مِ «خود  كتابدر 

يٍْب 
َ
ن� َعلِيpا َوُروَِي َقْن َ>ِصِم بِْن ُ�

َ
و�ِل  َ�َن يَْرفَعُ  -  َقنْهُ رrََِ اهللاُ  - ، أ

َ
يََديْهِ 4ِ أ

 يَْرفَُع يََديْهِ. 
َ

ةِ، عُم� ال
َ

ال  َفْفَعُل َعَ	) تَْكبdَِةِ الص�
َ

فَهُ نَْعَد ا��1ِ َص/� اهللاُ  َوال
َ

َم ِخال
�
   َعلَيِْه وََسل

                                                 
  اجتBع ابی حنیفة واالوزاعی ٣٨ص  رشح مسند ابی حنیفة للقاری الهروی:  )١(
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 T1ِ� نَْسِخ َما َ[َن ا
َ

Nَ ُِة ِعنَْده ُج�
ْ
 نَْعَد ِقيَاِم ا_

�
يِْه َص/� اهللاُ إِال

َ
َم َعلَيْهِ  َعل

�
  .وََسل

 امير المؤمنينروايت است كه  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت از  ترجمه:

و  رفع يدين مي كرد نمازتكبير اولين در فقط  0مرتضيعلي حضرت 
  .نمي كرد نماز رفع يديندر داخل  يدر هيچ جاي ديگربعد از آن 

علي ت حضر امير المؤمنينو : افزايدي سپس م 6 قاريعلي مال 
مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#� حضرت رسول اهللا  وفاتبعد از  0مرتضي

�
هرگز خالف  وََسل

مَ  عَلَيْهِ  اهللاُ  َص#� چه آنحضرت آنكه منسوخ بودن آن مگرنمي كند  مبارك آن
�
 وََسل

.نزدش ثابت باشد كرده بودند
 )١(  

  

  �  _دتر سعاشرح سِْف حدیث+�

�+ �_  �  

، عارف باهللا، شيخ ثة محدعالممام ارا شريف  حديث اين  _۳۱۹+
كتاب  در هـ ق)1052(متوفى  6 يوِلَهشاه عبد الحق محدث د ،قمحقِّ

  ذكر نموده است. »رشح ِسْفر سعادت« خودمشهور 

جرمي از پدرش كه از تابعين امير المومنين علي عاصمِ بنِ كُلَيب «
نمي كرد  يدينع د روايات آورده كه وي رفاست به تعد 0 بن ابي طالب

 .»جز در تكبير اولي
)٢(

  

  

  �  _عة اللمعاتشا حدیث+�

�+ �_  �  

، عارف باهللا، شيخ ثة محدعالمامام را شريف  حديث اين  _۳۲۰+
  كتاب در هـ ق)1052(متوفى  6 يوِلَهعبد الحق محدث دشاه  ،قمحقِّ

                                                 
  باب صفة الصالة ٢/٦٥٦مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح:   )١(
   ٦٥ص رشح ِسْفر سعادت:   )٢(
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ُة اللََّمَعات« مشهور خود   است. ذكر نموده »اَِشعَّ

.»كنند نيز عدم رفع روايت مي 0علي مرتضي مؤمنينال و از امير«
)١(

  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ديث شريف احاين ا  _�+   
  د.نصحيح مي باش ،شريف

  

  �  _صحیح بخاریشیخ اس�م بر شرح  حدیث+�

�+ �_  �  

 نبيرة شيخ عبد الحقرا شيخ االسالم، شريف  حديث اين  _۳۲۱+
رسي خود بر صحيح بخاري شريف موسوم در شرح فا 6محدث دهلوي 

  تخريج نموده است. »رشح شیخ االسالم«به 

از محمد بن ابان بن صالح و ابي بكر  اطَّودر م 6 و امام محمد«
رمي از پدرش روايت كرده كه يب جلَي از عاصم بن كُلشَهبن عبد اهللا نَ

مي كرد در تكبير اولي از نماز فرض و  ]ديني[رفع  0علي بن ابي طالب
نمي كرد در ماسوي. و روايت كرده آن را طحاوي و ابن ابي  ]ديني[رفع 

.»م استلسيب از رجال ملَشيبه، و عاصم بن كُ
)٢(

  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+   
  د.نصحيح مي باش ،شريف

  

  �  _تَْیسِیرُ القاری شرح فارسی صحیح بخاری حدیث+�

�+ �_  �  

 الدين نور كامل موالنا محدث ناقد م ورا عالشريف  حديث اين  _۳۲۲+

دبن موالنا  يوِلَهعبد الحق محدث دهـ ق) در1073(متوفى  6 يوِلَه  

                                                 
ُة اللََّمَعات  )١(   کتاب الصالة، باب صفة الصالة، فصل اول ١/٣٨٤فارسی مشکات:  ترجمۀ اَِشعَّ
  ١١٠/ ٢الجزء الثالث شیخ االسالم :  رشح شیخ االسالم:  )٢(
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  نموده است. تخريج »تَیِْسیُر القاری رشح فارسی صحیح بخاری«كتاب خود 

 كه علي بن ابي طالب »صحيحاسناد « و روايت كرده طحاوي به«

.»در اول تكبير، پستر اعاده نكرد(را)  برداشت دو دست 0
)١(

  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  د.نصحيح مي باش ،شريف

  
  �  _تخریج احادیث احیاء علوم الدین حدیث+�

�+ �_  �  

امام حافظ محدث اصولي مرتضي را شريف  حديث اين  _۳۲۳+
يبتخريج  »ادیث احیاء علوم الدینتخریج اح«در ) هـ 1205 متوفي( 6 ديز

  .است هنمود

وقد روى أبو بكر ا�هش� عن >صم بن �يب عن أبيه عن ع� أنه �ن 
  يرفع يديه 4 اfكبdة األوb من الصالة ثم ال يرفع h 4ء منها. 

  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  اولي تكبير در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
نماز رفع در داخل  يدر هيچ جاي ديگربعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

.نمي كرد يدين
)٢(

  

+�_  يبدربارة اين حديث مي سپس  6 ديعالمه مرتضي ز
ُ جَ رِ نويسد: 

ُ
j٣(.دثقات هستن گانهمشريف راويان اين حديث  .اٌت قَ ثِ  ا(  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  د.نصحيح مي باش ،شريف

                                                 
  باب اذا قام من الرکعتین ١/٢٥٤ تیسیر القاری رشح فارسی صحیح بخاری:  )١(
  ٣٥٠و  ١/٣٤٩ تخریج احادیث احیاء علوم الدین:  )٢(
  ٣٥٠و  ١/٣٤٩ الدین:تخریج احادیث احیاء علوم   )٣(
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  �  _التعلیق الُمَمج�د حدیث+�

�+ �_  �  

وي بو الحسنات عبد الحي لَكْنَارا عالمه شريف  حديث اين  _۳۲۴+
تخريج نموده  »علی ُمَوطَّأ ُمَحمَّد دجَّ التعلیق املُمَ «) در هـ1304(متوفى  6

  ست.ا

يٍْب 
َ
ن� عَلِيpا رrََِ اهللاُ عَن أنِيهِ  َقْن َ>ِصِم بِْن ُ�

َ
و�ِل ، أ

َ
 َقنُْه َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

 فَ مَِن تَْكبdَِةِ 
َ

ةِ، عُم� ال
َ

ال   .عُودُ الص�

  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  اولي تكبير در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
نماز رفع در داخل  يدر هيچ جاي ديگربعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

.نمي كرد يدين
)١(

  

 (متوفي 6 نيموِي علي بن موالنا محمد محدثعالمة   _�+

ناد اين اهـ. اس ٌح.وَ;سنَادُهَ َصِحيْ دربارة اين حديث مي گويد: هـ ق)  1322
.صحيح استشريف حديث 

)٢(
  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  د.نصحيح مي باش ،شريف

  

  �  _َزج�اَجةُ الْمَصابیح حدیث+�

�+ �_  �  

الشيخ سيد ابوالحسنات عبد اهللا  مةعالالرا  شريف حديث اين  _325+
اَجُة «اب خود در كت 6 شاه بن مظفَّرحسين هندي حيدرآبادي حنفي زَجَّ

                                                 
  باب افتتاح الصالة ١/٣٨٩التعلیق املَُمجَّد علی ُموَطَّأ ُمَحمَّد:   )١(
   ٤٠٤حدیث  ١٣٧ص  آثار السنن مع التعلیق الحسن:  )٢(
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 »املصابیح شکاةمِ « كتاب منوال بر حنفي شريف فقه احاديث شامل كه »املَْصابیحِ 
  تخريج نموده است.است 

نِيِه و]ن مِ 
َ
يٍْب ا[ر� َقْن أ

َ

  اِب صحَ أن َقْن َ>ِصُم نُْن ُ� ن� َعلِيpا رَ َ=ِ

َ
 rَِ ، أ

بِ  نهُ عَ  اهللاُ 
ْ
 َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ اfَك

�
لَوةَ  حُ تَ فتَ  يَ ِ� dَةٍ االوb ال  يَْرفَعُهُ الص�

َ
 يئٍ  شَ ا ِ� مَ ، عُم� ال

  اغْتََ�.  .وةِ لَ الص�  نَ مِ 

 اميركه از ياران از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن المؤمنين حضرت   روايت مي كند كهبود   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

  عليحضرت 
َ
مَ ك بعد و  رفع يدين مي كرد نمازاولي تكبير در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  ر�

.نمي كرد نماز رفع يديندر داخل  يدر هيچ جاي ديگراز آن 
)١(

  

  حٌ َصِحيْ  هُ إسنَادُ د: نويس در ادامه مي 6 عالمه حيدرآبادري  _�+
َ

=َ 

ايط صحت شرهمپايه با در صحت،  شريف حديثاين سناد ا .مٍ لِ ُمسْ  ِط َ<ْ 
  )٢( د.مي باشصحيح  شريفم لسم احاديث در صحيح

  

  �  _تنسیق النظام فی مسند اUمامحدیث +�

�+ �_  �  

 محدث موالنا محمد عالمة متأخرين شيخ حديث شريف اين  _326+

 »تنسيق النظام فی مسند االمام«در هـ ق)  1305(متوفي  6بلي حسن سنْ

  تخريج نموده است.

نِيِه قال:  عن َ>ِصِم بْنِ 
َ
يٍْب ا[ر� َقْن أ

َ
رايُت عَلِيpا بن اب طالب رrََِ اُهللا «ُ�

ةِ ا�كتوبة وَ 
َ

ال بdَِة االول مَِن الص�
ْ
َ  َقنْهُ رَفََع يََديْهِ 4ِ اfَك   ». Lلِ K ذَ وَ ا سِ يمَ م يَْرفَعُهَما فِ ل

كه روايت مي كند از پدر خود  6 كُلَيب بنِ عاصمِحضرت  ترجمه:
مَ  الببِي طاعلي بن حضرت  المؤمنين اميرمن  را ديدم و ايشان   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�

                                                 
  باب صفة الصالة ١/٢٣٠ زجاجة املصابيح:  )١(
  باب صفة الصالة ١/٢٣٠ زجاجة املصابيح:  )٢(
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 در هيچ جاي ديگربعد از آن و  رفع يدين مي كرد نمازتكبير اولي در فقط 

  .نمي كرد نماز رفع يديندر داخل 

در اسناد اين در ادامه مي نويسد:  6 بليحسن سنْعالمه   _�+
ان كه بعضي از ابدر مورد محمد بن  حديث هيچ كالمي وجود ندارد، اال

 توثيق و جانبِو ترجيح،  ؛محدثين او را ثقه دانسته اند و بعضي ضعيف
 .مي باشدتعديل او 

)١(
  

  مي باشد. »حديث حسن و صحيح« ،اين حديث شريف  _�+

 »حسن«سند اين حديث شريف در درجة ثاني صحت يعني   _�+
يا مؤيد ديگر  يت يك شاهد يا متابع وبوده و مطابق اصول حديث در موجود

گيرد، و سراسر احاديث  قرار مي »صحيححديث « در درجة اولي صحت يعني
  كتاب حاضر، شواهد و متابعات و مؤيدات اين حديث شريف است. موجودة 

  
  �  _تنسیق النظام فی مسند اUمامحدیث +�

�+ �_  �  

ث موالنا محمد محد شيخ عالمة متأخرين حديث شريف اين  _۳۲۷+
 »تنسيق النظام فی مسند االمام«در هـ ق)  1305(متوفي  6بلي حسن سنْ

  تخريج نموده است.

نِيهِ: َ>ِصمٍ عَن 
َ
و�ِل تَْكبdَِةٍ «، َقْن أ

َ
ن� عَلِيpا رrََِ اُهللا َقنُْه َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

َ
أ

 فَعُودُ 
َ

ةِ ، عُم� ال
َ

ال   ».ِمَن الص�
  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِت حضر ترجمه:

مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  اولي تكبير در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
   نماز رفعدر داخل  يدر هيچ جاي ديگربعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

                                                 
  مسألة رفع الیََدیْن ١٦٠ص : تنسيق النظام فی مسند االمام  )١(
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.نمي كرد يدين
)١(

  

م لسصحيح ماحاديث  همپايةدر صحت ين حديث شريف ا  _�+
  د.نصحيح مي باش ،شريف

  
  �  _آثار الس9َنن حدیث+�

�+ �_  �  

االجل و محدث اكمل موالنا  مةلعالرا اشريف  حديث اين  _۳۲۸+
هـ ق) در كتاب مشهور  1322( متوفي  6محمد بن علي نيموي حنفي 

  است. نموده تخريج »ننَ السُّ  آثارُ «خود 

يٍْب ،عَن 
َ
نِيِه:  َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
و�ِل «َقْن أ

َ
ن� عَلِيpا رrََِ اُهللا َقنْهُ َ�َن يَْرفَُع يََديْهِ 4ِ أ

َ
أ

 يَْرفَُع نَعْدُ 
َ

ةِ ، عُم� ال
َ

ال    ».تَْكبdَِةٍ مَِن الص�

  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  تكبير اولين در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
نماز رفع در داخل  يدر هيچ جاي ديگربعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

.نمي كرد يدين
)٢(

  

ين ا .حٌ يْ حِ َص ;سنَادُهُ وَ مي نويسد:  6 سپس عالمه نيموي  _�+
  . مي باشد »حديث صحيح« ،حديث شريف به اعتبار اسنادين ا

ُ جَ رِ يد: و در تعليق آن مي افزا
ُ

jحَ يْ حِ الص�  اُل جَ رِ  ا ِmْ روايان اين  ا.مَ هُ دُ حَ أ وْ أ
م شريف يا يكي از آنها لسمصحيح ، راويان صحيح بخاري و شريف حديث

 .ندهست
)٣(

  

                                                 
  مسألة رفع الیََدیْن ١٦٠ص تنسيق النظام فی مسند االمام:   )١(
  مع التعلیق الحسن ٤٠٣حدیث  ١٣٤ص  آثار السنن:  )٢(
  مع التعلیق الحسن ٤٠٣حدیث  ١٣٤ص  آثار السنن:  )٣(
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  �  _َقدَْیننَْیلُ الَفْر حدیث+�

�+ �_  �  

بير كاستاذ و  محدث و فقيه و را امام العصرشريف  حديث اين  _۳۲۹+
  هـ ق) 1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نورامحمد حضرت موالنا 

  تخريج نموده است. »قََدیْننَیُْل الَفْر « رفع يدينمورد  در كتاب المثال خود در

ن� عَلِيpا رَ 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
و�ِل  نهُ عَ  اهللاُ  rَِ َقْن َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

 يَْرفَُع بعُد، اغْتََ�. تَْكبdَِةٍ مِْن ال
َ

ةِ، عُم� ال
َ

ال   ص�

  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

مَ  الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت  تكبير اولين در تنها   وَْجَههُ  اهللاُ  َكر�
فع نماز ردر داخل  يدر هيچ جاي ديگربعد از آن و  رفع يدين مي كرد نماز

.نمي كرد يدين
)١(

  

ين ا .حٌ يْ حِ َص ;سنَادُهُ وَ مي نويسد:  6كشميري سپس عالمه   _�+
 .مي باشد »حديث صحيح« ،حديث شريف به اعتبار اسنادين ا

)٢(
  

  

  �  _َقدَْیننَْیلُ الَفْر حدیث+�

�+ �_  �  

بير كاستاذ  و محدثو فقيه  و العصر را امامشريف  حديث اين  _۳۳۰+
  هـ ق) 1352(متوفي  6 يديوبندي كشميرشاه نوراحمد محضرت موالنا 

  تخريج نموده است. »قََدیْننَیُْل الَفْر « رفع يدينمورد  در كتاب المثال خود در

عَنَا َو�ِيٌع، َقنْ  Wِ بَْكِر بِْن َقبِْد اهللاِ  َحد�
َ
  بِْن قَِطاٍف ا��ْهَشِ�%، َقْن َ>ِصِم بِْن أ

نِيِه، 
َ
يٍْب، َقْن أ

َ
�ُ» 

َ
 َفُعودُ أ

َ
ةَ، عُم� ال

َ
ال   انت�.». ن� َعلِيpا، َ�َن يَْرَفُع يََديِْه إِذَا اْفتَتََح الص�

                                                 
  ...اثر علی رضی هللا عنه   ١/٢٨٦ ن: قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْ نَیُْل الَفْر   )١(
  ...اثر علی رضی هللا عنه   ١/٢٨٦ قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْن: نَیُْل الَفْر   )٢(
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  روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

رفع يدين  نماز آغازدر تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 
.كرد نمي نماز رفع يديندر داخل گر در هيچ جاي ديبعد از آن و  مي كرد

)١(
  

د: نويسمي  در ادامه 6 يديوبندي كشميرشاه نورا عالمه  _�+
ثٌَر َصِحيْ 

َ
 ِث َحِديْ  وَ;ْسنَادُ است.  »صحيححديث « اين حديث شريف ٌح.وَُهَو أ

يٍْب  نِ بْ  َ>ِصمِ 
َ
  حٌ َصِحيْ  ُ�

َ
ر دعاصم بن كُلَيب د حديث اسناو  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

صحيح شريف م لسم احاديث در صحيحصحت ط ايشرصحت، همپايه با 
   )٢( د.مي باش

  
  �  _مُْلِهم شرح صحیح ُمسِْلمفتح اْل حدیث+�

�+ �_  �  

موالنا  حضرت بزرگ داعي و محدث امام را شريف حديث اين  _۳۳۱+
هـ ق) صاحب تفسير كابلي شريف در  1369 (متوفي 6 شبير احمد عثماني

  تخريج نموده است. »فتح املُلِهم رشح صحیح االمام مسلم«ور خود كتاب مشه

ن� عَلِيpا رَ  حٍ َصِحيْ بِإسنَاٍد 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
َ�َن يَْرفَُع  نهُ عَ  اهللاُ  rَِ َقْن َ>ِصُم نُْن ُ�

 يَْرفَُع بعدُ 
َ

ةِ، عُم� ال
َ

ال و�ِل تَْكبdَِةٍ مِْن الص�
َ
  .يََديِْه 4ِ أ

از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت اد صحيح، به اسن ترجمه:
در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت روايت مي كند كه 

در داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن و  رفع يدين مي كرد نمازتكبير اول 
.كرد نمي نماز رفع يدين

)٣(
  

   م است.با شروط مسل »حديث صحيح« ،حديث شريفين ا  _�+

                                                 
  ...اثر علی رضی هللا عنه    ١/٢٨٦ قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْن: نَیُْل الَفْر   )١(
  ...اثر علی رضی هللا عنه    ١/٢٨٦ قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْن: نَیُْل الَفْر   )٢(
  املجلد الثالث ١٦٢و  ٢/١٦١ فتح امللهم برشح صحیح االمام مسلم:  )٣(
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  �  _جامع اUحادیث اUحکام حدیث+�

�+ �_  �  

 محقق عالمه ظفرمحدث فقيه نيز را  شريف حديث اين  _۳۳۲+

جامع االحادیث «) در كتاب خود هـ 1394 (متوفي 6 عثماني تهانوي احمد
  تخريج نموده است. »االحکام

ن� عَلِيpا رَ 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
و�ِل  نهُ عَ  اهللاُ  rَِ َقْن َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

 يَْرفَُع بعدُ 
َ

ةِ، عُم� ال
َ

ال   .تَْكبdَِةٍ مِْن الص�

از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِبه اسناد صحيح، حضرت  ترجمه:
در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت روايت مي كند كه 

در داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن و  كردرفع يدين مي  نمازتكبير اول 
.كرد نمي نماز رفع يدين

)١(
  

ثٌَر َصِحيْ د: نويسمي  در ادامه 6 يتهانو عالمه  _�+
َ
اين  ٌح.وَُهَو أ

يٍْب  نِ بْ  َ>ِصمِ  ِث َحِديْ  وَ;ْسنَادُ است.  »صحيححديث « حديث شريف
َ
 حٌ َصِحيْ  ُ�

 
َ

ط ايشردر صحت، همپايه با بن كُلَيب  عاصمد حديث اسناو  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=
   )٢( د.مي باشصحيح شريف م لسم احاديث در صحيحصحت 

  

  �  _حََنفِی�ةأدِل�ةُ اْل حدیث+�

�+ �_  �  

شيخ محدث مفسر موالنا محمد عبد را  شريف حديث اين  _۳۳۳+
ادلُّة «خود هـ ق) در كتاب  1398(متوفي  6اهللا بن مسلم بهلوي حنفي 

  نموده است. تخريج »من االحاديث النبوية علی املسائل الفقهية الحنفية

                                                 
  باب ترک رفع اليدين يف غq االفتتاح ٨١٧حديث   ٢١٢/ ١ :جامع احادیث االحکام  )١(
  ...اثر علی رضی هللا عنه    ١/٢٨٦ قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْن: ُل الَفْر نَیْ   )٢(
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ن� عَلِيpا رِ 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
و�ِل  نهُ عَ  اهللاِ  rَِ َقْن َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

 يَْرفَُع بعُد، اغْتََ�. 
َ

ةِ، عُم� ال
َ

ال   تَْكبdَِةٍ مِْن الص�

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب نِعاصمِ بحضرت  ترجمه:
رفع  نمازتكبير اول در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 

 نمي نماز رفع يديندر داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن و  يدين مي كرد

.كرد
)١(

  

حديث ين ين اا .حٌ يْ حِ َص ;سنَادُهُ وَ مي نويسد:  6 عالمه بهلوي  _�+
 .مي باشد »حديث صحيح« ،ه اعتبار اسنادشريف ب

)٢(
  

  
  �  _إع@ءُ الس9َنن حدیث+�

�+ �_  �  

 محقق عالمه ظفرمحدث فقيه نيز را  شريف حديث اين  _۳۳۴+

 إعالءُ «هـ) در كتاب ال مثال خود  1394 ( متوفي 6عثماني تهانوي  احمد
  تخريج نموده است. »ننَ السُّ 

يٍْب َقْن 
َ
ن� عَلِيpا رِ َقْن َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
نِيِه أ

َ
و�ِل  نهُ عَ  اهللاِ  rَِ أ

َ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

 يَْرفَُع بعُد، اغْتََ�. 
َ

ةِ، عُم� ال
َ

ال   تَْكبdَِةٍ مِْن الص�
روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

رفع  نمازر اول تكبيدر تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 
 نمي نماز رفع يديندر داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن و  يدين مي كرد

.كرد
)٣(

  

ثٌَر َصِحيْ د: نويسمي  در ادامه 6 يتهانو عالمه  _�+
َ
  اين ٌح.وَُهَو أ

                                                 
  باب ترک رفع اليدين يف غq االفتتاح ٨١٧حديث   ٢١٢/ ١ :جامع احادیث االحکام  )١(
  ...یرفع یدیه االال ٣٩٨حدیث  ١٦٧ص  ادلُّة الحنفية من االحاديث النبوية علی املسائل الفقهية:   )٢(
  باب ترک رفع اليدين يف غq االفتتاح ٨١٧حديث   ٦٤و  ٦٣/ ٣ إعالء السنن للتهانوي:  )٣(
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يٍْب  ِن بْ  َ>ِصمِ  ِث َحِديْ  َو;ْسنَادُ است.  »صحيححديث « حديث شريف
َ
 حٌ َصِحيْ  ُ�

 
َ

ط ايشردر صحت، همپايه با عاصم بن كُلَيب د حديث اسناو  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=
   )١( د.مي باشصحيح شريف م لسم احاديث در صحيحصحت 

  
  �  _معارف الس9َنن حدیث+�

�+ �_  �  

محمد يوسف بن سيد  بزرگ عالمةرا  شريف حديث اين  _335+
مشهور ) در شرح ق هـ 1397(متوفي  6 محمد زكريا حسيني بنّوريسيد 

  تخريج نموده است. »ننَ السُّ  فُ اِر عَ مَ «شريف  ترمذي

ن� عَلِيpا رِ 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
و�ِل  نهُ عَ  اهللاِ  rَِ َقْن َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

ةِ، 
َ

ال  يَْرفَُع بعدُ تَْكبdَِةٍ مِْن الص�
َ

  . عُم� ال

روايت مي كند كه ز پدر خود ا 6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
رفع  نمازتكبير اول در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 

 نمي نماز رفع يديندر داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن و  يدين مي كرد

.كرد
)٢(

  

  : فرمايد مي مهادر اد  6 بنّوري حضرت عالمه  _�+

ُ ثَِقاٌت ...وَ 
ُ

jرَِجا  
َ

راويان اين حديث شريف همه ثقات  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=
 احاديث صحيح مسلمدر صحت همپايه با و اين حديث شريف  ،هستند

   )٣(.دباش شريف صحيح مي

                                                 
  باب ترک رفع اليدين يف غq االفتتاح ٨١٧حديث   ٦٤و  ٦٣/ ٣ إعالء السنن للتهانوي:  )١(
بن مسعود و حدیث ادلة الحنفیة فی ترک الرفع ما عدا حدیث ا  ٢/٤٩٤ معارف السنن للبنّوری:  )٢(

  الرباء بن عازب
ادلة الحنفیة فی ترک الرفع ما عدا حدیث ابن مسعود و حدیث  ٢/٤٩٤ معارف السنن للبنّوری:  )٣(

  الرباء بن عازب
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  �  _َجزُ الَمَساِلکْوَاحدیث +�

�+ �_  �  

شيخ محدث داعي كبير حضرت  مامرا ا شريف حديث اين  _336+
هـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6دهلَوِي مدني كانْ زكريا

 تخريج »کٍ الِ مَ  امِ مَ اإل  أطَّ وَ ی مُ لَ إ کِ الِ سَ املَ  زُ وجَ أ « 6بر موطاي امام مالك 

  نموده است.

ن� عَلِيpا رِ 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
و�ِل  نهُ عَ  اهللاِ  rَِ َقْن َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

ةِ، 
َ

ال  تَْكبdَِةٍ مِْن الص�
َ

  . يَْرفَعُ فَعُودُ عُم� ال

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
رفع  نمازتكبير اول در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 

 نمي نماز رفع يديندر داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن و  يدين مي كرد

.كرد
)١(

  

ثٌَر َصِحيْ د: نويسمي  ادامهدر  6 حضرت شيخ  _�+
َ
 اين ٌح.وَُهَو أ

  هُ وَ;ْسنَادُ است.  »صحيححديث « حديث شريف
َ

در  آند اسناو  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=
صحيح شريف م لسم احاديث در صحيحصحت ط ايشرصحت، همپايه با 

   )٢( د.مي باش

  

  �  _دْوُهْجالَم ُلْذَبحدیث +�

�+ �_  �  

 خليلحضرت موالنا  ،محدث كبير امام را شريف حديث اين  _۳۳۷+

احمد سنْهوريارُل ذْ بَ «هـ ق) در شرح شهرة آفاق خود  1402(متوفي  6 پ  
                                                 

  ٩١و  ٢/٩٠ اوجز املسالک الی موطا االمام مالک:  )١(
  ٩١و  ٢/٩٠ اوجز املسالک الی موطا االمام مالک:  )٢(
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  تخريج نموده است. »دؤ ادَ  یْ بِ اَ  نِ نَ سُ  لِّ حَ  یْ فِ  دِ وْ هُ جْ املَ 

بُو بَْكٍر ا
َ
ْ�ََد، قَاَل: ثنا أ

َ
بُو أ

َ
عَنَا قَاَل: ثنا أ بَا بَْكَرةَ قَْد َحد�

َ
��هَْشِ�I ، قَاَل: ثنا فَإِن� أ

نِيهِ: 
َ
يٍْب ، َقْن أ

َ
و�ِل تَْكبdَِةٍ مَِن «َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
ن� عَلِيpا رrََِ اُهللا َقنْهُ َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

َ
أ

 يَْرفَُع نَعْدُ 
َ

ةِ ، عُم� ال
َ

ال   ».الص�

 روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

و  رفع يدين مي كرد نمازتكبير اول در تنها  0 عليامير المؤمنين حضرت 
.كرد نمي نماز رفع يديندر داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن 

)١(
  

ُ وَ د: نويسي سپس م  6 پوريسهارنْ موالناحضرت   _�+
ُ

jرَِجا
ثٌَر َصِحيْ  ثَِقاٌت ...

َ
يٍْب  نِ بْ  َ>ِصمِ  ُث َحِديْ ;سنَادُ وَ  ... حٌ وَُهَو أ

َ
  حٌ َصِحيْ  ُ�

َ
   .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

راويان اين حديث شريف همگان ثقات هستند و اين حديث  ترجمه:
در صحت، عاصم بن كُلَيب  و اسناد حديثاست  »حديث صحيح«شريف 

مي صحيح  شريفم لسم شرايط صحت احاديث در صحيحهمپايه با 
  )٢( د.باش

  

  �  _درس ترمذیحدیث +�

�+ �_  �  

 محمد تقي عثماني مفتي االسالم را شيخ حديث شريف اين  _۳۳۸+

شيخ الحديث دار العلوم كراچي در شرح ترمذي خود كه مشهور به  ظله مد
  است تخريج نموده است. »درس ترمذی«

ن� «
َ
 يَرْ  َ�َن يَْرفَعُ 0َعلِيpا أ

َ
ةِ ، عُم� ال

َ
ال و�ِل تَْكبdَِةٍ مَِن الص�

َ
  ».فَُع نَعْدُ يََديْهِ 4ِ أ

 روايت مي كند كهاز پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:

  و رفع يدين مي كرد نمازتكبير اول در تنها  0 عليامير المؤمنين حضرت 

                                                 
   ٧١٩تحت حدیث  ٤/٤٥ أx داؤد: بذل املجهود يف حل  )١(
   ٧١٩تحت حدیث  ٤/٤٥ بذل املجهود يف حل أx داؤد:  )٢(
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.كرد نمي نماز رفع يديندر داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن 
)١(

  

مسلم  احاديث صحيحدر صحت همپايه با اين حديث شريف   _�+
  .دباش شريف صحيح مي

  

  �  _إحیاءُ الس9َننحدیث +�

�+ �_  �  

  تخريج گرديده است. »ننَ السُّ  حیاءُ إ «در  حديث شريف اين  _۳۳۹+

ن� عَلِيpا رِ 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
و�ِل  نهُ عَ  اهللاِ  rَِ َقْن َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
َ�َن يَْرفَُع يََديِْه 4ِ أ

ةِ، تَْكبdَِةٍ مِْن الص� 
َ

 ال
َ

  . بَعدُ  يَْرفَعُ  عُم� ال

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
رفع  نمازتكبير اول در تنها  0 الببِي طاعلي بن امير المؤمنين حضرت 

 نمي نماز رفع يديندر داخل در هيچ جاي ديگر بعد از آن و  يدين مي كرد

.كرد
)٢(

  

ثٌَر َصِحيْ : نگاردمي  مهو در ادا  _�+
َ
 اين حديث شريفٌح. وَُهَو أ

يٍْب  نِ بْ  َ>ِصمِ  ِث َحِديْ  وَ;ْسنَادُ است.  »صحيححديث «
َ
  حٌ َصِحيْ  ُ�

َ
و  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

احاديث صحت ط ايشردر صحت، همپايه با عاصم بن كُلَيب د حديث اسنا
  )٣( د.مي باشصحيح شريف م لسم در صحيح

  
  �  _ِنیرح ابی داود عَْیش حدیث+�

�+ �_  �  
  بدر عالمهفقيه بال منازع امام محدث را  شريفحديث اين   _۳۴۰+

                                                 
  صحابه و مسلک حنفیهآثار   ٢/٣٧درس ترمذی:   )١(
  باب ترک رفع اليدين يف غq االفتتاح ٨١٧حديث  ١/٤٤١ إحیاء السنن:  )٢(
  الفتتاحباب ترک رفع اليدين يف غq ا ٨١٧حديث  ١/٤٤١ إحیاء السنن:  )٣(
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 خود »سنن ابی داودرشح «در هـ ق)  855(متوفى  6 ى حنفينعي الدين

  نموده است. خريجت

ن� عَلِيpا رِ 
َ
نِيِه أ

َ
يٍْب َقْن أ

َ
و�ِل  َ�َن يَْرفَعُ  نهُ عَ  اهللاِ  rَِ َ>ِصُم نُْن ُ�

َ
يََديِْه 4ِ أ

ةِ، 
َ

ال  تَْكبdَِةٍ مِْن الص�
َ

ثٌَر َصِحيْ . فَُع�ُعُودُ يَرفَ  عُم� ال
َ
  ٌح.وَُهَو أ

روايت مي كند كه از پدر خود  6 كُلَيب عاصمِ بنِحضرت  ترجمه:
و  رفع يدين مي كرد نمازتكبير اول در تنها  0عليامير المؤمنين حضرت 

.كرد نمي نماز رفع يديندر داخل گر در هيچ جاي ديبعد از آن 
)١(

  

ثَرٌ نگارد:  مي در ادامه 6 ىنعيعالمه   _�+
َ
حديث  اينٌح. َصِحيْ  وَُهَو أ

.است »صحيححديث « شريف
)٢(  

 ِث َحِديْ  وَ;ْسنَادُ مي نويسد: در جاي ديگري  6 ىنعيو عالمه   _�+

يٍْب  نِ بْ  َ>ِصمِ 
َ
  حٌ َصِحيْ  ُ�

َ
در عاصم بن كُلَيب د حديث اسناو  .مٍ لِ ُمسْ  ِط  َ<ْ َ=

 شرايط صحت احاديث در صحيح مسلم شريف صحيحصحت، همپايه با 

   )٣( د.مي باش

  

                                                 
  باب فی رفع الیََدیْن ٣/٣٠١ رشح سنن ابی داود للَعيْنِى:  )١(
  باب فی رفع الیََدیْن ٣/٣٠١ رشح سنن ابی داود للَعيْنِى:  )٢(
(باُب رَفْعِ اليََديِْن ِيف التَّكْبqَِِة األوَىل َمَع االفْتِتَاحِ  ٥/٢٧٤عمدة القاري رشح صحيح البخاري للعینی:   )٣(

  َسوَاءً)



 

  

            ����� ��ا�� و 	��� ���ب����� ��ا�� و 	��� ���ب����� ��ا�� و 	��� ���ب����� ��ا�� و 	��� ���ب
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  �_��� ���ب ��� ���ب ��� ���ب ��� ���ب ا�
 و �ا�
 و �ا�
 و �ا�
 و ������ � ����� � ����� � ����� � 

+�_  
  القرآن الکريم:  _1+
االمام الحافظ ة: يرواهـ). ١٥٠اإلمام األعظم أبو حنيفة النع�ن بن ثابت بن زوطي بن ماه (املتوىف:  املؤلف:   اآلثار:  _2+ . االفغاC أبو الوفا ملحقق:ا .هـ)١٨٢يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري (املتوىف:  أ5 القايض   . بLوت ،دار الكتب العلمية النارش:
ـ). ١٥٠اإلمام األعظم أبو حنيفة النع�ن بن ثابت بن زوطي بن ماه (املتوىف:  املؤلف:  :اآلثار  _3+ االمام ة: يرواه Cـ). ١٨٩(املتوىف:  الحافظ ا5 عبد هللا محمد بن الحسن الشيبا دار الكتب  دار النرش:. أبو الوفا األفغاC املحقق:ه   ٢عدد األجزاء: . لبنان ،العلمية، بLوت
االمام  القايض ة:يروا. هـ)١٥٠االمام االعظم أبو حنيفة النع�ن بن ثابت بن زوطي بن ماه (املتوىف:  املؤلف:  :مسند أ� حنيفة  _4+   . مرص ،اآلداب النارش:. عبد الرحمن حسن محمود تحقيق: هـ).٦٥٠(املتوىف:  يا الحصکفيبن زکر ن مويسياملحدث العالمة صدر الد
نعيم أحمد بن عبد  أ5 ة:يروا. هـ)١٥٠مام االعظم أبو حنيفة النع�ن بن ثابت بن زوطي بن ماه (املتوىف: ال ل  :مسند اإلمام أ� حنيفة  _5+ مكتبة  النارش:. د الفاريا5نظر محم املحقق:. هـ)٤٣٠هللا بن أحمد بن إسحاق بن موىس بن مهران األصبهاC (املتوىف:    . هـ ١٤١٥الطبعة: األوىل، . الرياض ،الكوثر
ه ياألمام الحافظ الفق ة:يرواهـ). ١٥٠المام االعظم أبو حنيفة النع�ن بن ثابت بن زوطي بن ماه (املتوىف: ل  :مسند اإلمام األعظم أ� حنيفة  _6+    ٢عدد األجزاء:  ه. ١٤٣١مکة املکرمة،  ،ةياملکتبة االمداد النارش:، يالقاسم يف الرحمن البهرائجيلط املحقق: .هـ)٣٤٠ (املتوىف: يالبخار  ل الحارjيالخل الحارث بنعقوب بن يعبد هللا بن محمد  خ أ5يالعالمة املحدث الش
االمام املحدث  القايض ة:يرواهـ). ١٥٠حنيفة النع�ن بن ثابت بن زوطي بن ماه (املتوىف:  أ5لالمام االعظم   مسند األمام األعظم:  _7+ (املتوىف:   خ محمد حسن السنبيليمسند االمام للعالمة املحدث الش ق النظام يفيتنس مع رشح:هـ). ١٢٥٧(املتوىف:  ياالنصار  يخاpة الحفاظ محمد عابد السند ب:يترتهـ). ٦٥٠(املتوىف:  يا الحصکفيبن زکر مويس نيصدر الد العالمة   هـ. ١٤٣١، ، الطبعة االويليکراچ ،يلبرش مکتبة ا النارش: هـ).١٣٠٥
محمد بن إس�عيل أبو عبدهللا ؤلف: املوسننه وأيامه.  ههللا الجامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول    صحيح البخاري:  _8+ ترقيم  دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة نارش:المحمد زهL بن نارص النارص.  حقق:املالبخاري الجعفي.    ٩هـ. عدد األجزاء: ١٤٢٢األوىل،  الطبعة:محمد فؤاد عبد الباقي). 



 

+383_ 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشLي  املؤلف:. ه املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  ح مسلم:يحص   _9+   ٥بLوت. عدد األجزاء:  ،إحياء الرتاث العر5 دار النارش:محمد فؤاد عبد الباقي. املحقق: هـ). ٢٦١النيسابوري (املتوىف: 
عبد الفتاح أبو  تحقيق:هـ). ٣٠٣أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عيل الخراساC، النسا� (املتوىف:  املؤلف:   نن النسا':س   _10+    ٩، عدد األجزاء: ١٩٨٦ – ١٤٠٦حلب. الطبعة: الثانية،  ،مكتب املطبوعات اإلسالمية النارش:غدة. 
محمد بن عيىس بن َسوْرة بن موىس بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيىس (املتوىف: املؤلف: سنن الرتمذي. =   :يامع الرتمذج   _11+ ـ  تحقيق وتعليق:هـ). ٢٧٩ ـ ٢، ١أحمد محمد شاكر (ج ) وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف ٣). ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ـ  ـ  ١٣٩٥الثانية،  الطبعة:، مرص ،ة مكتبة ومطبعة مصطفى البا5 الحلبيرشك النارش:). ٥، ٤األزهر الرشيف (ج م،  ١٩٧٥ - ه   أجزاء ٥ عدد األجزاء:
ِجْستاC (املتوىف:  املؤلف:   نن أ� داود:س   _12+ أبو داود سلي�ن بن األشعث بن إسحاق بن بشL بن شداد بن عمرو األزدي السِّ   ٤، عدد األجزاء: بLوت ،املكتبة العرصية، صيدا النارش:ميد. محمد محيي الدين عبد الح املحقق:هـ). ٢٧٥
محمد فؤاد عبد الباقي.  تحقيق:هـ). ٢٧٣ابن ماجة أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني، (املتوىف:  املؤلف:   نن ابن ماجه:س   _13+   ٢عدد األجزاء: ، فيصل عيىس البا5 الحلبي ،دار إحياء الكتب العربية النارش:
ـ)٢٧٣أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني (املتوىف:  - وماجة اسم أبيه يزيد  - ابن ماجة املؤلف:   ): األرنؤوط حقیقت(سنن ابن ماجه    _14+ ، ه ، دار الرسالة العامليةالنارش: ، عَبد اللّطيف حرز هللا - محمَّد كامل قره بليل  - عادل مرشد  - شعيب األرنؤوط املحقق:  ـ  ١٤٣٠، األوىلالطبعة:    ٥عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٩ - ه
ِجْستاC األزدي عمرو بن شداد بن بشL بن إسحاق بن األشعث بن سلي�ن داود أبو: املؤلف  ):األرنؤوط حقیقتداود ( أ� سنن   _15+ : املتوىف( السِّ  ٧: األجزاء عددم،  ٢٠٠٩ -  هـ ١٤٣٠ األوىل،: الطبعة، العاملية الرسالة دار: النارشبليل،  قره كاِمل مَحمَّد -  األرنؤوط شَعيب: املحقق ،)هـ٢٧٥
عبد الوهاب عبد  تعليق وتحقيق:هـ). ١٧٩مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدC (املتوىف:  املؤلف:  وطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيبا9:م   _16+   منقحَة.الثانية، مَِزيَدة  الطبعة:املكتبة العلمية.  النارش:اللطيف. 
  ٢عدد األجزاء: هـ.  ١٤١٢ سنة النرش:مؤسسة الرسالة.  النارش:محمود خليل.  - بشار عواد معروف  املحقق:هـ). ١٧٩مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدC (املتوىف:  املؤلف:  وطأ اإلمام مالك:م   _17+
مهدي حسن  املحقق:هـ). ١٨٩محمد بن الحسن بن فرقد الشيباC (املتوىف: االمام أبو عبد هللا  املؤلف:  الحجة عىل أهل املدينة:   _18+   ٤. عدد األجزاء: ١٤٠٣عا� الكتب، بLوت. الطبعة: الثالثة،  النارش:الكيالC القادري. 
املعروف ري ـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي الحجري املص املؤلف:  ح معا9 اآلثار:رش    _19+ محمد سيد جاد الحق) من عل�ء األزهر الرشيف.  - (محمد زهري النجار  حققه وقدم له:هـ). ٣٢١بالطحاوي (املتوىف:    وجزء للفهارس) ٤( ٥م. عدد األجزاء:  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤ - الطبعة: األوىل عا� الكتب.  النارش:الباحث �ركز خدمة السنة باملدينة النبوية.  - د يوسف عبد الرحمن املرعشيل  راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:
  ح مشكل اآلثار:رش    _20+
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أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي الحجري املرصي املعروف  املؤلف: عدد . م ١٤٩٤، هـ ١٤١٥ - الطبعة: األوىل . مؤسسة الرسالة النارش:. شعيب األرنؤوط تحقيق:. هـ)٣٢١بالطحاوي (املتوىف:    )وجزء للفهارس ١٥( ١٦األجزاء: 

حبيب  املحقق:هـ). ٢١١أبو بكر عبد الرزاق بن ه�م بن نافع الحمLي الي�C الصنعاC (املتوىف:  املؤلف:  ف عبد الرزاق:مصنَّ    _21+   ١١. عدد األجزاء: ١٤٠٣الطبعة: الثانية، بLوت.  ،املكتب اإلسالمي النارش:الرحمن األعظمي. 
شعيب األرنؤوط  املحقق:هـ). ٢٤١أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباC (املتوىف:  املؤلف:  مسند اإلمام أحمد بن حنبل:   _22+   م ٢٠٠١ - هـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة. الطبعة: األوىل،  النارش:د عبد هللا بن عبد املحسن الرت�.  إرشاف:عادل مرشد، وآخرون.  - 
ـ  ١٤٢١األوىل،  الطبعة:لبنان.  ،دار الكتب العلمية، بLوت النارش:عبد السميع.   خالف محمود املحقق:هـ). ٨٠٧أبو الحسن نور الدين عيل بن أ5 بكر بن سلي�ن الهيثمي (املتوىف:  املؤلف:  اية املقصد ىف زوائد املسند:غ   _23+   ٤م. عدد األجزاء:  ٢٠٠١ - ه
+24_   Qاملتوىف:  املؤلف:   :للطربا9 املعجم الكب) Cاللخمي الشامي، أبو القاسم الطربا L٢٥عدد األجزاء:، الثانية الطبعة:، القاهرة ،مكتبة ابن تيمية دار النرش:، حمدي بن عبد املجيد السلفي حقق:امل هـ)٣٦٠سلي�ن بن أحمد بن أيوب بن مط  
  ١٠عدد األجزاء: ، القاهرة،دار الحرم  نارش:ال، طارق بن عوض هللا بن محمد، عبد املحسن بن إبراهيم الحسيني حقق:املهـ) ٣٦٠أحمد بن أيوب بن مطL اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباC (املتوىف:  سلي�ن بن املؤلف:   :للطربا9 املعجم األوسط   _25+
عدد . ١٩٨٥ – ١٤٠٥األوىل،  الطبعة:. بLوت ، ع�ن،املكتب اإلسالمي ، دار ع�ر النارش:. شكور محمود الحاج أمرير محمد املحقق:. هـ)٣٦٠أيوب بن مطL اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباC (املتوىف: سلي�ن بن أحمد بن  املؤلف:  ):لروض الدا9(ا املعجم الصغQ للطربا9   _26+   ٢األجزاء: 
الطبعة  الطبعة:مؤسسة الرسالة.  النارش:صفوة السقا. ،بكري حياC املحقق:هـ). ٩٧٥الشهL باملتقي الهندي (املتوىف: ن عيل بن حسام الدين ابن قايض خان القادري الشاذيل الهندي الربهانفوري ثم املدC فامل¡ عالء الدي املؤلف:  كنز الع]ل يف سنن األقوال واألفعال:   _27+   م١٩٨١هـ/١٤٠١الخامسة، 
دار املشكاة للبحث  املحقق:فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم.  تقديم:هـ). ٨٤٠الكناC الشافعي (املتوىف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أ5 بكر بن إس�عيل بن سليم بن قا¤از بن عث�ن البوصLي  املؤلف:  يد العرشة:إتحاف الخQة املهرة بزوائد املسان   _28+ ـ  ١٤٢٠الطبعة: األوىل، دار الوطن للنرش، الرياض.  النرش: دارالعلمي بإرشاف أبو pيم يارس بن إبراهيم.  م. عدد  ١٩٩٩ - ه   ومجلد فهارس) ٨( ٩األجزاء: 
حسام الدين  املحقق:هـ). ٨٠٧أبو الحسن نور الدين عيل بن أ5 بكر بن سلي�ن الهيثمي (املتوىف:  املؤلف:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:   _29+   ١٠م. عدد األجزاء: ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤عام النرش: ديس، القاهرة. مكتبة الق النارش:القديس. 
. هـ)٤٥٨أحمد بن الحس  بن عيل بن موىس الخُْرسَوِْجردي الخراساC، أبو بكر البيهقي (املتوىف:  املؤلف:  :يهقللبي السنن الكربى   _30+ ـ  ١٤٢٤لطبعة: الثالثة، ان. لبنا ،دار الكتب العلمية، بLوت النارش:. محمد عبد القادر عطا املحقق:   م ٢٠٠٣ - ه
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (املتوىف:  املؤلف:  :صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان   _31+   فهارس) جزء ومجلد ١٧( ١٨عدد األجزاء: . ١٩٩٣ – ١٤١٤الطبعة: الثانية، . بLوت ،مؤسسة الرسالة النارش:. شعيب األرنؤوط املحقق: .هـ)٣٥٤
  :املنتخب من مسند عبد بن حميد   _32+
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. هـ)٢٤٩أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نرص الكَّيس ويقال له: الكَّيش بالفتح واإلعجام (املتوىف:  املؤلف: ـ ١٤٢٣الثانية الطبعة: . دار بلنسية للنرش والتوزيع النارش:. الشيخ مصطفى العدوي تحقيق:   ٢عدد األجزاء: . م٢٠٠٢ - ه

  ١٣: عدد األجزاء. ١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة: األوىل، . دمشق ،دار املأمون للرتاث النارش:. حس  سليم أسد املحقق: هـ)٣٠٧أبو يعىل أحمد بن عيل بن املثُنى بن يحيى بن عيىس بن هالل التميمي، املوصيل (املتوىف:  املؤلف:  :مسند أ� يعىل   _33+
ـ)، ٣٠٧بن هالل التميمي، املوصيل (املتوىف:  یأبو يعىل أحمد بن عيل بن املثُنى بن يحيى بن عيس ملؤلف:ا   یعلی املوصلی: یبأ مسند    _34+ ه   ١م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦، الطبعة االولیالشیخ خلیل مامون شیحا، دار املعرفة، بیروت لبنان،  تحقیق:
. (ويشتمل عىل جمع الجوامع للسيوطى والجامع األزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبL للنبها®)   :جامع األحاديث   _35+ فريق من  ضبط نصوصه وخرج أحاديثه:. هـ)٩١١عبد الرحمن بن أ5 بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف:  املؤلف:   ١٣عدد األجزاء: . نفقة: د حسن عباس ز±طبع عىل . الباحث  بإرشاف د عىل جمعة (مفتي الديار املرصية)
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خز¤ة بن املغLة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (املتوىف:  املؤلف:  :صحيح ابن خزjة   _36+   ٤عدد األجزاء: . بLوت، املكتب اإلسالمي النارش:. د. محمد مصطفى األعظمي املحقق:. هـ)٣١١
أبو بكر بن أ5 شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عث�ن  املؤلف: :ف يف األحاديث واآلثارالكتاب املصنَّ   بة:شي ن أ�إبمصنَّف    _37+ . ١٤٠٩الطبعة: األوىل، . الرياض ،مكتبة الرشد النارش:. ك�ل يوسف الحوت املحقق:. هـ)٢٣٥خواستي العبيس (املتوىف:  بن   ٧عدد األجزاء: 
أبو بكر بن أ5 شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عث�ن  املؤلف: الكتاب املصنَّف يف األحاديث واآلثار:  :بةشي بن أ�إ ف مصنَّ    _38+ . ١٤٢٧الطبعة: األوىل، . الرياض ،مؤسسة علوم القرآن النارش:. محمد عوامة املحقق:. هـ)٢٣٥بن خواستي العبيس (املتوىف:    ٢٦عدد األجزاء: 
أبو الحسن عيل بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النع�ن بن دينار البغدادي الدارقطني  املؤلف:  :لدارقطنيسنن ا   _39+ شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد  حققه وضبط نصه وعلق عليه:. هـ)٣٨٥(املتوىف:  ـ  ١٤٢٤عة: األوىل، الطب. لبنان ،مؤسسة الرسالة، بLوت النارش:. برهوم   ٥عدد األجزاء: . م ٢٠٠٤ - ه
نَن الهادي ألقوم َسنَن   _40+ لبنان، طبع عىل نفقة املحقق ويطلب من  ،وزيع بLوتدار خرض للطباعة والنرش والت النارش:. امللك بن عبد هللا الدهيش د عبد املحقق:. هـ)٧٧٤أبو الفداء إس�عيل بن عمر بن كثL القريش البرصي ثم الدمشقي (املتوىف:  املؤلف:  :جامع املسانيد والسُّ   ١٠عدد األجزاء: . م ١٩٩٨ - هـ  ١٤١٩الطبعة: الثانية، . مكة املكرمة ،مكتبة النهضة الحديثة
ر محمد بن الدكتو  املحقق:. هـ)٢٠٤أبو داود سلي�ن بن داود بن الجارود الطياليس البرصى (املتوىف:  املؤلف:  :مسند أ� داود الطياليس   _41+   ٤عدد األجزاء: . م ١٩٩٩ - هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل، . مرص، دار هجر النارش:. عبد املحسن الرت�
ـ  ١٤١٨الطبعة: األوىل: . الرياض للنرش والتوزيع رشكة ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، الرياض النارش:. عمر بن رفود بن رفيد الّسفياC دراسة وتحقيق:. هـ)١٨٠(املتوىف:  هيمويكني أيضا: أبا إبرا - إس�عيل بن جعفر بن أ5 كثL األنصاري الزرقي موالهم، أبو إسحاق املدC  املؤلف:  :حديث عيل بن حجر السعدي عن إس]عيل بن جعفر املد9   _42+   . م ١٩٩٨ - ه
عدد   م١٩٩٦الطبعة: األوىل، . دار السقا، دمشق سوريا النارش:. حسن سليم أسد الدَّارَاCّ  حقق نصوصه وخرج أحاديثه: هـ)٢١٩ريش األسدي الحميدي امل¡ (املتوىف: أبو بكر عبد هللا بن الزبL بن عيىس بن عبيد هللا الق املؤلف:  :يديمَ مسند الحُ    _43+   (ضمن الشاملة) ٢األجزاء: 
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هـ) ٢١٩لقريش األسدي الحميدي امل¡ (املتوىف: أبو بكر عبد هللا بن الزبL بن عيىس بن عبيد هللا ا املؤلف:  مسند الُحَميدي:   _44+ بیروت،  کتب االسالمی،امل النارش:. بیب الرحمن االعظمیّ حاالستاذ املحدث  املحقق الشیخ  حقق نصوصه وخرج أحاديثه:    ٢األجزاء: م  عدد ١٩٨٨الطبعة: األوىل،  لبنان.
هـ) ٢١٩ن عيىس بن عبيد هللا القريش األسدي الحميدي امل¡ (املتوىف: أبو بكر عبد هللا بن الزبL ب املؤلف:  مسند الُحمَيدي:   _45+   ٢األجزاء: الطبعة: األوىل،  عدد  املدینة املنورة. فکر،دار ال النارش:. بیب الرحمن االعظمیّ حاالستاذ املحدث  املحقق الشیخ  حقق نصوصه وخرج أحاديثه:
. هـ)٥١٦لحس  بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (املتوىف: محيي السنة، أبو محمد ا املؤلف:  :رشح السنة   _46+   ١٥عدد األجزاء: . م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣الطبعة: الثانية، . دمشق، بLوت ،املكتب اإلسالمي النارش:. محمد زهL الشاويش - شعيب األرنؤوط تحقيق:
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العت¡ املعروف بالبزار (املتوىف: أبو بكر  املؤلف:  :مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار   _49+ . )١٧إىل  ١٠وعادل بن سعد (حقق األجزاء من . )٩إىل  ١محفوظ الرحمن زين هللا، (حقق األجزاء من  املحقق:. هـ)٢٩٢ الطبعة: األوىل، (بدأت . املدينة املنورة ،مكتبة العلوم والحكم النارش:. )١٨وصربي عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء    ١٨عدد األجزاء: . م)٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨
ضياء الدين أبو  املؤلف:: أو املستخرج من األحاديث املختارة م� � يخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيه�  :األحاديث املختارة   _50+ . الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش اسة وتحقيق:در . هـ)٦٤٣ن عبد الواحد املقديس (املتوىف: ب محمد عبد هللا   ١٣عدد األجزاء: . م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: الثالثة، . لبنان ،دار خرض للطباعة والنرش والتوزيع، بLوت النارش:
دار  النارش:. هـ)١٠١٤هروي القاري (املتوىف: عيل بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين املال ال املؤلف:  مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح:   _51+ ـ ١٤٢٢الطبعة: األوىل، . لبنان ،الفكر، بLوت   ٩عدد األجزاء: . م٢٠٠٢ - ه
محمد  قدم للكتاب:. هـ)٧٦٢ ج�ل الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي (املتوىف: املؤلف:  مع حاشيته بغية األملعي يف تخريج الزيلعي:نصب الراية ألحاديث الهداية    _52+ عبد العزيز الديوبندي الفنجاC، إىل كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف  صححه ووضع الحاشية:. يوسف البَنُوري   ٤عدد األجزاء: . م١٩٩٧هـ/١٤١٨لطبعة: األوىل، ا. السعودية ،جدة، لبنان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية، بLوت، مؤسسة الريان للطباعة والنرش النارش:. محمد عوامة املحقق:. الكاملفوري
ة، يادارة القرآن والعلوم االسالم النارش:. يالتهانو  املحدث الناقد العالم موالنا ظفر احمد العث�C املؤلف:  إعالء السنن:    _53+   ٢٢. عدد األجزاء:  ١٤١٥، الطبعة: الثالث، يکراچ
عالء الدين عيل بن عث�ن بن إبراهيم بن مصطفى املارديني، أبو الحسن، الشهL بابن الرتك�C  لف:املؤ   :الجوهر النقي عىل سنن البيهقي   _54+   دار الفكر النارش: ،هـ)٧٥٠(املتوىف: 
أحمد بن فَرح (بسكون الراء) بن أحمد بن محمد بن فرح اللَّخمى اإلشبيىل، نزيل دمشق، أبو  املؤلف:  :مخترص خالفيات البيهقي   _55+ السعودية  ،مكتبة الرشد النارش:. د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل املحقق:. هـ)٦٩٩، شهاب الدين الشافعي (املتوىف: العباس ـ ١٤١٧الطبعة: األوىل، . / الرياض   ٥عدد األجزاء: . م١٩٩٧ - ه
  ٣عدد األجزاء: . ١٤١٠الطبعة: األوىل، . املدينة املنورة ،مكتبة العلوم والحكم النارش:. د. زياد محمد منصور املحقق: .هـ)٣٧١العباس بن مرداس اإلس�عييل الجرجاC (املتوىف:  أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إس�عيل بن املؤلف:  :املعجم يف أسامي شيوخ أ� بكر اإلس]عييل   _56+
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حمد بن مهدي بن مسعود بن أبو الحسن عيل بن عمر بن أ  املؤلف: العلل الواردة يف األحاديث النبوية.  :يعلل الدارقطن   _57+ تحقيق وتخريج: محفوظ :املجلدات من األول، إىل الحادي عرش. هـ)٣٨٥النع�ن بن دينار البغدادي الدارقطني (املتوىف:  واملجلدات من الثاC عرش، إىل  م. ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥الطبعة: األوىل  الرياض. ،دار طيبة النارش: الرحمن زين هللا السلفي.   هـ ١٤٢٧الطبعة: األوىل، . الدمام ،دار ابن الجوزي النارش:. علق عليه: محمد بن صالح بن محمد الدبايس: الخامس عرش
  ٥عدد األجزاء: . م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩الطبعة: األوىل، . بLوت ،دار املعرفة رش:النا. أ¤ن بن عارف الدمشقي تحقيق: ـ)ه٣١٦أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري اإلسفراييني (املتوىف:  املؤلف: عوانة. = مسند ا5  :مستخرج أ� عوانة   _58+
+59_   xالق يمحمد بن الحارث الخشن املؤلف:   :اخبار الفقهاء واملحدث LCبالطبعة: د، يمادرالطبعة: هـ. ق:  ٣٦١ املتويف وا L.وت و الهور  
+60_   xأبو عبد هللا الح املؤلف:  :املستدرك عىل الصحيح Cوت ،دار الكتب العلمية النارش:. مصطفى عبد القادر عطا تحقيق:. هـ)٤٠٥النيسابوري املعروف بابن البيع (املتوىف: اكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطه�Lب ،   ٤عدد األجزاء: . ١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة: األوىل، 
ـ ابن  ملؤلف:ا  :ناسخ الحديث ومنسوخه   _61+ أبو حفص عمر بن أحمد بن عث�ن بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي املعروف ب   هـ ١٤٠٨الطبعة: األوىل، . الزرقاء ،مكتبة املنار النارش:. سمL بن أم  الزهLي املحقق:. هـ)٣٨٥شاه (املتوىف: 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد بن حس  الغيتا¹ الحنفى بدر الدين العينى  لف:املؤ   :ينعيمام اللإل  عمدة القاري رشح صحيح البخاري   _62+   ١٢×  ٢٥بLوت. عدد األجزاء:  ،دار إحياء الرتاث العر5 النارش:هـ). ٨٥٥(املتوىف: 
فى بدر الدين العينى أبو محمد محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد بن حس  الغيتا¹ الحن املؤلف:  :رشح سنن أ� داود   _63+ - هـ  ١٤٢٠الطبعة: األوىل، . الرياض ،مكتبة الرشد النارش:. أبو املنذر خالد بن إبراهيم املرصي املحقق:. هـ)٨٥٥(املتوىف:    ومجلد فهارس) ٦( ٧عدد األجزاء: . م ١٩٩٩
ن يالد يالدکتور تق املحقق:. هـ)١٣٤٦(املتوىف:  يالسهارنفور ل احمد يخ خلي الشLإإلمام املحدث الکب املؤلف:  داؤد: حل أ� البذل املجهود يف   _64+ ـ  ١٤٢٧وت، الطبعة: األوىل L ة، بيدار البشائر االسالم النارش:. يالندو    ١٤عدد األجزاء: . م ٢٠٠٦ - ه
  مجلدات) ٩(يف  ١٨عدد األجزاء: . ١٣٩٢الطبعة: الثانية، . بLوت ،دار إحياء الرتاث العر5 النارش:. هـ)٦٧٦أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف النووي (املتوىف:  املؤلف:  املنهاج رشح صحيح مسلم بن الحجاج:   _65+
، دار القلم النارش:. هـ)١٣٦٩(املتوىف:   احمد العث�LCخ شبي الشLة الکبيألعالمة املحدث الداع املؤلف:  فتح امللهم رشح صحيح مسلم:    _66+   مجلدات) ٦(يف  ١١األجزاء:  عدد هـ. ١٤٢٧الطبعة: . دمشق
، بLوت ،دار املعرفة النارش:. هـ)٤٨٣محمد بن أحمد بن أ5 سهل شمس األ«ة الرسخيس (املتوىف:  املؤلف:  :للرسخيس املبسوط   _67+   ٣٠عدد األجزاء: . م١٩٩٣- هـ١٤١٤تاريخ النرش: . الطبعة: بدون طبعة
، عيل محمد معوض- عادل أحمد عبد املوجود تحقيق:. هـ)٣٦٥د بن عدي الجرجاC (املتوىف: أبو أحم املؤلف:  :الكامل يف ضعفاء الرجال   _68+   م١٩٩٧هـ١٤١٨الطبعة: األوىل، . لبنان، بLوت، الكتب العلمية النارش:. شارك يف تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة
  م ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٤الطبعة: األوىل، . دار األرقم للنرش والتوزيع، الكويت النارش:، أحمد الرشيف تحقيق:. هـ)٢٥٦براهيم بن املغLة البخاري، أبو عبد هللا (املتوىف: محمد بن إس�عيل بن إ  :نسوب إلیامل  :قرة العينx برفع اليدين يف الصالة   _69+
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بLوت)، ،باكستان)، دار قتيبة (دمشق،جامعة الدراسات اإلسالمية (كراتيش النارشون:. عبد املعطي أم  قلعجي املحقق: هـ)٤٥٨لبيهقي (املتوىف: أحمد بن الحس  بن عيل بن موىس الُخْرسَوِْجردي الخراساC، أبو بكر ا املؤلف:  :معرفة السنن واآلثار   _70+   ١٥عدد األجزاء: . م١٩٩١ - هـ ١٤١٢الطبعة: األوىل، . القاهرة) ،دمشق)، دار الوفاء (املنصورة ،دار الوعي (حلب
مطبعة  النارش:. هـ)٨٥٢أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالC (املتوىف:  املؤلف:  :تهذيب التهذيب   _71+   ١٢عدد األجزاء: . هـ١٣٢٦الطبعة: الطبعة األوىل، . دائرة املعارف النظامية، الهند
  ٦عدد األجزاء: . هـ ١٣١٠الطبعة: الثانية، . دار الفكر النارش:. خيلجنة عل�ء برئاسة نظام الدين البل املؤلف:  (فتاوی عاملگیری) :الفتاوى الهندية   _72+
+73_   : لْبِيِّ شهاب  الحاشية:. هـ) ٧٤٣عث�ن بن عيل بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (املتوىف:  املؤلف:  تبيx الحقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ لْبِيُّ (املتوىف: الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن  املطبعة الكربى  النارش:. هـ) ١٠٢١إس�عيل بن يونس الشِّ   هـ ١٣١٣الطبعة: األوىل، . القاهرة بوالق، ،األمLية
+74_   Qيف تخريج أحاديث الرافعي الكب Qاملتوىف:  املؤلف:  :التلخيص الحب) Cدار  النارش: .هـ)٨٥٢أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقال   ٤م.عدد األجزاء: ١٩٨٩هـ. ١٤١٩الطبعة: الطبعة األوىل . الكتب العلمية
عدد  ٢٠٠٠ هـ ١٤٢١الطبعة: األوىل، . بLوت، دار الكتب العلمية  النارش:. سا� محمد عطا، محمد عيل معوض تحقيق:  هـ)٤٦٣أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي (املتوىف:  املؤلف:  :االستذكار   _75+   ٩األجزاء: 
  ٣دد األجزاء: ع. ١٩٨٥الطبعة: الثالثة، . بLوت ،املكتب اإلسالمي النارش:. نارص الدين األلباC محمد املحقق:. هـ)٧٤١محمد بن عبد هللا الخطيب العمري، أبو عبد هللا، ويل الدين، التربيزي (املتوىف:  املؤلف:  :مشكاة املصابيح   _76+
  ١٢بLوت. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. عدد األجزاء:  ،الفكر دار النارش:هـ). ٤٥٦أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري (املتوىف:  املؤلف:  املحىل باآلثار:   _77+
عصام الدين  تحقيق:هـ) ١٢٥٠الشوكاC اليمني (املتوىف:  محمد بن عيل بن محمد بن عبد هللا املؤلف:  نيل األوطار:   _78+ ـ ١٤١٣دار الحديث، مرص. الطبعة: األوىل،  النارش:الصبابطي.    ٨م. عدد األجزاء: ١٩٩٣ - ه
، ا املؤلف:  مخترص األحكام = مستخرج الطويس عىل جامع الرتمذي:   _79+ عدد هـ. ١٤١٥األوىل،  الطبعة:السعودية.  ،املدينة املنورة ،مكتبة الغرباء األثرية  النارش:بن أحمد بن طاهر األندونويس.   أنيس املحقق:هـ). ٣١٢ملُلَقَُّب: بِكَرْدُوٍش (املتوىف: أَبو عَِيلٍّ الحسُن بُن عَيلِّ بِن نَْرصٍ الطُّوِْيسُّ   ٤األجزاء: 
ه ق).  ١٣٢٢ (املتويف يمو يالن محمد بن عيلالعالمة االجل والحمدث االکمل  املؤلف: ق الحسن.يمع التعل   آثار السنن:   _80+   ١عدد األجزاء: ه، ملتان پاکستان. يچاپ مکتبه امداد
العالمة الشیخ السید ابو الحسنات  املؤلف:زجاجة املصابیح علی ترتیب مشکاة املصابیح للخطیب التربیزی.    زجاجة املصابيح:   _81+ ـ ق مطابق  ١٣٧١ سالحیدرآباد دکن، هند، به  چاپحنفی. عبد هللا شاه بن مظفرحسین الهندی الحیدرآبادی ال   ٣عدد األجزاء: عیسوی،  ١٩٥٢ه
  دار الكتب النارش:هـ) ١٧٩(املتوىف: رحمة هللا علیه مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدC  املؤلف:   املدونة الکربی:   _82+
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ـ ١٤١٥األوىل،  الطبعة:العلمية.    ٤ :عدد األجزاءم. ١٩٩٤ - ه

الشیخ السید محمد یوسف بن السید محمد زکریا  املؤلف:معارف السنن رشح جامع الرتمذی.  الکتاب:  معارف السنن:   _83+ ر، الشیخ محمد أنورشاه ـالحافظ الحجة الثبت، إمام العص علی ضوء ما أفادههـ ق)  ١٣٩٧الحسینی البَنُّوری (املتوفی     ٦عدد االجزاء:  الرابعة. الطبعة:ایچ، ایم؛ سعید کمپنی، کراچی، پاکستان.  النارش:هـ . ق).  ١٣٥٢توفی: الکشمیری الدیوبندی قدس هللا رسّه (امل
  م  ٢٠١٢هـ =  ١٤٣١الثانیة. عام  الطبعة:دمشق،   قلم،دار ال النارش:هـ ق).  ١٣٩٨الشیخ املحدث املفرس محمد عبد هللا بن مسلم البهلوی (املتوفی  املؤلف:   ادلّة الحنفية من االحاديث النبوية علی املسائل الفقهية:   _84+
و متوىف:  ٣٦٢(والدت ابی الحسین احمد بن محمد بن جعفر البغدادی القّدوری رحمه هللا  االمام املؤلف:  التجريد:   _85+ م،  ٢٠١٢ق،  هـ ١٤٣٣دار السالم، الطبعة الثانیة، سال   النارش:محمد احمد رساج و علی جمعه محمد،  تحقیق:هـ)، ٤٩٨   ١٢عدد االجزاء:  قاهره، مرص.
   :فی مسانیده االمام االعظم ابوحنیفة والثنائیات   _86+

عبد العزیز یحیی السعدی، منشورات محمد علی بیضوی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان،  گردآوری:
  م ٢٠٠٥الطبعة االولی، 
   :بی حنیفةعقود الجواهر املنیفة فی ادلّة مذهب االمام ا   _87+

ـ  ١٢٩٢، چاپ اسکندریة، ق)١٢٠٥(متوفی محمد مرتضی الزبیدی  السید االمام العالم تالیف:   رصمق، ه
ـ)، ٤٦٣أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد الرب بن عاصم، النمري القرطبي (املتوىف:  املؤلف:  التمهيد ملا يف املوطأ من املعا9 واألسانيد   _88+ ه ـ،  ١٣٨٧ عام النرش:املغرب،  –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية  النارش:فى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبL البكري، مصط تحقيق:   ٢٤ عدد األجزاء:ه
   :االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار   _89+

ـ)، ٥٨٤:  أبو بكر محمد بن موىس بن عث�ن الحازمي الهمداC، زين الدين (املتوىف املؤلف: دائرة  النارش :ه
ـ،  ١٣٥٩الثانية ،  الطبعة:حيدر آباد ، الدكن،  - املعارف العث�نية    ه

  :رشح سنن ابن ماجه (اإلعالم بسنته عليه السالم)   _90+
مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري املرصي الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين (املتوىف:  املؤلف: ـ)، ٧٦٢ ـ  ١٤١٩مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل،  النارش:كامل عويضة،  حقق:امله ه

  ٥ عدد األجزاء:م،  ١٩٩٩ - 
   :رشح ِسْفر سعادت   _91+

مکتبۀ النوریه رضویه،  پ:چاهـ ق)، ١٠٥٢(متوىف  موالنا عبد الحق محدث دهلوی رحمه� هللا :تالیف
ـ ،  ١٤٣١سال الهور، پاکستان،    م ٢٠١٠ه
ـ)، ٨٥٥املتوىف: ( أبو محمد محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد بن حس  الغيتا¹ الحنفى بدر الدين العينى املؤلف:   :البناية رشح الهداية   _92+ ـ  ١٤٢٠األوىل،  الطبعة:بLوت، لبنان،  - دار الكتب العلمية  النارش:ه   ١٣ عدد األجزاء:م،  ٢٠٠٠ - ه
ـ)، ٥٩٧ج�ل الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عيل بـن محمـد الجـوزي (املتـوىف :  املؤلف :   :لتحقيق يف أحاديث الخالفا   _93+   ٢ عدد األجزاء :، ١٤١٥األوىل ،  الطبعة :بLوت،  –دار الكتب العلمية  النارش :مسعد عبد الحميد محمد السعدC،  :املحقـقهـ
   بخاری: تیسیر القاری رشح فارسی صحیح   _94+

  قاضی شیخ جلیل و عا� نبیل و محدث ناقد کامل موالنا نور الدین دهلوی بن موالنا عبد الحق :تالیف
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ـ ق)، ١٠٧٣(متوىف  محدث دهلوی رحمه� هللا   مکتبۀ رشیدیه، کویته، پاکستان، :چاپه

   رشح شیخ االسالم بر صحیح بخاری:   _95+
شیخ االسالم، نبیرۀ شیخ  :تالیف ،ح فارسی صحیح بخاریرشح شیخ االسالم بر حاشیۀ تیسیر القاری رش    بر هامش تیسیر القاری ، چاپ مکتبۀ رشیدیه، کویته، پاکستان،عبد الحق محدث دهلوی رحمه� هللا

أبو سلي�ن حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي املعروف  املؤلف:وهو رشح سنن أ5 داود،    :معا� السنن   _96+ ـ)، ٣٨٨(املتوىف:  بالخطا5   م ١٩٣٢ - هـ  ١٣٥١األوىل  الطبعة:حلب،  –املطبعة العلمية  النارش:ه
ـ)، ٦٢٨عيل بن محمد بن عبد امللك الكتامي الحمLي الفايس، أبو الحسن ابن القطان (املتوىف :  املؤلف :   :بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام   _97+ ه   أجزاء ، ومجلد فهارس) ٥( ٦ عدد األجزاء :م، ١٩٩٧- هـ١٤١٨األوىل،  الطبعة :الرياض،  –دار طيبة  نارش :الد. الحس  آيت سعيد،  املحقق :
ج�ل الدين أبو محمد عيل بن أ5 يحيى زكريا بن مسعود األنصاري الخزرجي املنبجي (املتوىف: املؤلف:   : اللباب يف الجمع بx السنة والكتاب   _98+ ـ)، ٦٨٦ لبنان / بLوت،  - سوريا / دمشق  - الدار الشامية  - دار القلم  النارش:د فضل عبد العزيز املراد، د. محم املحقق:ه ـ ١٤١٤الثانية،  الطبعة:   ٢ عدد األجزاء:م، ١٩٩٤ - ه
الشيباC مجد الدين أبو السعادات املبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم  املؤلف :   :جامع األصول يف أحاديث الرسول   _99+ ـ)، ٦٠٦الجزري ابن األثL (املتوىف :  مكتبة الحلواC  النارش :التتمة تحقيق بشL عيون،  - عبد القادر األرنؤوط  تحقيق :ه ملحقق الشيخ عبد األوىل، [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ومذيل بحوايش ا الطبعة :مكتبة دار البيان،  - مطبعة املالح  -    أضيفت تعليقات أ¤ن صالح شعبان (ط : دار الكتب العلمية) يف مواضعها من هذه الطبعة ، وأيضاالقادر األرنؤوط
ـ)، ٨٠٧أبو الحسن نور الدين عيل بن أ5 بكر بن سلي�ن الهيثمي (املتوىف: املؤلف:    :العيل يف زوائد أ� يعىل املوصيلاملقصد    _100+ كرسوي سيد  تحقيق:ه   ٤ عدد األجزاء:لبنان،  –بLوت  دار الكتب العلمية، النارش:حسن، 
ـ)، ٨٦١ك�ل الدين محمد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اله�م (املتوىف:  املؤلف:   :فتح القدير   _101+ دار  النارش:ه مفصوال  - ، بأعىل الصفحة كتاب الهداية للمرغيناC يليه ١٠ عدد األجزاء:بدون طبعة وبدون تاريخ،  الطبعة:الفكر،    لقايض زاده.» نتائج األفكار«للك�ل بن اله�م وتكملته » فتح القدير« - فاصل ب
أبو محمد محمود بن أحمد بن موىس بن أحمد بن حس  الغيتا¹ الحنفى بدر الدين العينى  املؤلف:  :منحة السلوك يف رشح تحفة امللوك   _102+ ـ)، ٨٥٥(املتوىف:  الطبعة: قطر،  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  لنارش:اد. أحمد عبد الرزاق الكبييس،  املحقق:ه ـ ١٤٢٨األوىل،    ١ عدد األجزاء:م، ٢٠٠٧ - ه
ـ)، املحقق:، جزء ٦٨٤  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املال¡ الشهL بالقرايف (املتوىف: املؤلف:  :الذخQة   _103+   ومجلد للفهارس) ١٣( ١٤ عدد األجزاء:م،  ١٩٩٤األوىل،  الطبعة:بLوت،  - دار الغرب اإلسالمي  النارش:محمد بو خبزة،  :١٢ -  ٩، ٧، ٥ -  ٣يد أعراب، جزء : سع٦، ٢: محمد حجي، جزء ١٣، ٨، ١ه
ـ    _104+ ـ)، ٨٥٢ن أحمد بن حجر العسقالC (املتوىف: أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد ب املؤلف:   :التلخيص الحبQالتمييز يف تلخيص تخريج أحاديث رشح الوجيز املشهور ب ـ  ١٤٢٨األوىل،  الطبعة:دار أضواء السلف،  النارش:الدكتور محمد الثاC بن عمر بن موىس،  املحقق:ه   ومجلد للفهارس) ٦( ٧ عدد األجزاء:م،  ٢٠٠٧ - ه
+105_   Qيف تخريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح الكب Qـ)،٨٠٤ري (املتوىف: ـابن امللقن رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل بن أحمد الشافعي املص :املؤلف  :البدر املن   ، الرياض ،ر والتوزيعـدار الهجرة للنشالنارش: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سلي�ن ويارس بن ك�ل،  املحقق: ه
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  ٩ عدد األجزاء:م، ٢٠٠٤- هـ١٤٢٥االوىل،  الطبعة: ،السعودية

ـ)، ٧٤٢ج�ل الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن املزي (املتوىف:  املؤلف:   :األرشاف �عرفة األطراف تحفة   _106+ عبد الصمد  املحقق:ه ـ، ١٤٠٣الثانية:  الطبعة:املكتب اإلسالمي، والدار القيّمة،  طبعة:رشف الدين،    م١٩٨٣ه
ـ)، ٨٥٢أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالC (املتوىف:  املؤلف:   :إطراف املُْسنِد املعتَِيل بأطراف املسنَد الحنبيل   _107+ (دار  النارش:ه  Lوت)،  - دمشق، دار الكلم الطيب  - ابن كثL٩ عدد املجلدات:ب  
السويس الردواC املغر5 املال¡ (املتوىف: محمد بن محمد بن سلي�ن بن الفايس بن طاهر  املؤلف:  :جمع الفوائد من جامع األصول ومجمع الزَّوائِد   _108+ ـ)، ١٠٩٤ ـ  ١٤١٨األوىل،  الطبعة:دار ابن حزم، بLوت،  - مكتبة ابن كثL، الكويت النارش:  أبو عيل سلي�ن بن دريع، تحقيق وتخريج:ه   ٤ عدد األجزاء:م،  ١٩٩٨ - ه
+109_   Qبرشح الجامع الصغ Qو بعبد الرؤوف بن تاج العارف  بن عيل بن زين العابدين الحدادي ثم زين الدين محمد املدع املؤلف:  :التيس ـ)، ١٠٣١املناوي القاهري (املتوىف:  عدد م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة،  الطبعة:الرياض،  –مكتبة اإلمام الشافعي  النارش:ه   ٢ األجزاء:
شیخ علی ابن الشیخ احمد ابن الشیخ نور الدین محمد ابن الشیخ ابراهیم الشهیر العا� العالمة ال املؤلف:  الرساج املنیر فی رشح الجامع الصغیر:    _110+ ـ ق ١٣٠٥املطبعة الخیریة، ج�لیة، مرص،  ،الطبعة االولیبالعزیزی تغمده هللا برحمته،    ه
لدين ابن الشيخ ج�ل محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ شمس ا املؤلف:  :العناية رشح الهداية   _111+ ـ)، ٧٨٦الدين الرومي البابرÎ (املتوىف:    للبابرÎ» العناية رشح الهداية«رشحه  - مفصوال بفاصل  - بأعىل الصفحة يليه » الهداية للمرغيناC«، ١٠ عدد األجزاء:دار الفكر،  النارش:ه
ن، بن الحاج نوح بن نجاÎ بن آدم، األشقودري األلباC (املتوىف: أبو عبد الرحمن محمد نارص الدي املؤلف:   األم: –صحيح أ� داود    _112+ ـ)١٤٢٠ ـ  ١٤٢٣األوىل،  الطبعة:، أجزاء ٧ عدد األجزاء:، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، الكويتلنارش: ا، ه   م ٢٠٠٢ - ه
عث�ن بن خواستي العبيس (املتوىف: أبو بكر بن أ5 شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن  املؤلف:  :مسند ابن أ� شيبة   _113+ ـ)، ٢٣٥ األوىل،  الطبعة:الرياض،  –دار الوطن  النارش:عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد املزيدي،  املحقق:ه   ٢ عدد األجزاء:م، ١٩٩٧
أبو زكريا محيي الدين  املؤلف: L ملعرفة سنن البشL النذير يف أصول الحديث،التقريب والتيس الكتاب:   التقريب والتيسQ ملعرفة سنن البشQ النذير يف أصول الحديث للنووی:   _114+ ـ)، ٦٧٦يحيى بن رشف النووي (املتوىف:  دار الكتاب العر5،  النارش:محمد عث�ن الخشت،  تقديم وتحقيق وتعليق:ه  ١ عدد األجزاء:م،  ١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥األوىل،  الطبعة:بLوت، 
ـ)، ٩١١عبد الرحمن بن أ5 بكر، جالل الدين السيوطي (املتوىف:  املؤلف:   :يف األحاديث املوضوعة ء املصنوعةالآلىل   _115+ أبو عبد الرحمن صالح  املحقق:ه ـ  ١٤١٧األوىل،  الطبعة:بLوت،  –دار الكتب العلمية  النارش:بن محمد بن عويضة،    ٢عدد األجزاء: م، ١٩٩٦ - ه
ـ). ١٣٠٥لعالمة املحدث الشيخ محمد حسن السنبيل  (املتوىف: ا املؤلف:  :رشح مسند االمام االعظم تنسيق النظام فی مسند االمام   _116+ مکتبة البرشي، کراچي،  النارش:ه ـ. ١٤٣١الطبعة االويل،  ـ ق، مطابق  ١٤٣١چاپ مکتبة البرشی، کراچی، پاکستان، سال ه   م ٢٠١٠ه
ـ)،  ١٣٢٣لسنیّة البیضاء، االمام رشید احمد گنگوهی رحمه هللا (املتوفی ا مام املحدث الفقیه املربی الجلیل املصلح الکبیر، الداعی الی عقیدة التوحید الخالص والسنة اال  املؤلف:  :الکوکب الّدری علی جامع الرتمذی   _117+   االمام العالمة املحدث الشیخ املحقق:ه
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  م  ١٩٧٥ - هـ  ١٣٩٥، الهند، العام: موالنا محمد زکریا الکاندهلوی، النارش: مطبعة ندوة العل�ء، لکنهو

ـ)، ٨٥٢أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالC (املتوىف :  املؤلف :   :إتحاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة   _118+ مجمع  : النارشتعليق واإلخراج)، مركز خدمة السنة والسLة ، بإرشاف د زهL بن نارص النارص (راجعه ووحد منهج ال تحقيق :ه ـ  ١٤١٥األوىل ،  الطبعة :ومركز خدمة السنة والسLة النبوية (باملدينة)،  - امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف (باملدينة)    ١٩ عدد األجزاء :م،  ١٩٩٤ - ه
مکتبۀ دار  :چاپلعلوم کراچی، شیخ االسالم مفتی محمد تقی عث�نی مد ظله شیخ الحدیث دار ا :تالیف   درس ترمذی:   _119+ ـ مطابق  ١٤٢٦العلوم کراچی،  سال    م،  ٢٠٠٥ه
ـ) ، ٣١٩أبو بكر محمد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (املتوىف:  املؤلف:  :األوسط يف السنن واإلج]ع واالختالف   _120+ أبو ح�د صغL أحمد  تحقيق:ه ـ،  ١٤٠٥ - األوىل  الطبعة:سعودية، ال –الرياض  - دار طيبة  النارش:بن محمد حنيف،  طُبع منه  عدد األجزاء:م،  ١٩٨٥ه   ١١، ٥ -  ١مجلدات:  ٦
ـ)، ٨٥٢أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالC (املتوىف :  املؤلف :  :الدراية يف تخريج أحاديث الهداية   _121+   ٢ عدد األجزاء :بLوت،  –دار املعرفة  ارش :النالسيد عبد هللا هاشم الي�C املدC،  املحقق :ه
ـ)،  ٩١١للسيوطي (ت » مصباح الزجاجة« - ١رشوح:  ٣مجموع من   :رشح سنن ابن ماجه   _122+ ملحمد عبد » إنجاح الحاجة« - ٢ه ـ)،  ١٢٩٦الغني املجددي الحنفي (ت  لفخر الحسن بن عبد الرحمن » ما يليق من حل اللغات ورشح املشكالت« - ٣ه ـ)، ١٣١٥في الگنگوهي (الحن   ١ عدد األجزاء:كراتيش،  –قد¤ي كتب خانة النارش:ه
ـ)، ١٠١٤عيل بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين املال الهروي القاري (املتوىف:  املؤلف:  :رشح مسند أ� حنيفة   _123+ ـ  ١٤٠٥األوىل،  الطبعة:لبنان،  –دار الكتب العلمية، بLوت  النارش:الشيخ خليل محيي الدين امليس،  املحقق:ه عدد م،  ١٩٨٥ - ه   ١ األجزاء:
با هـ ق)،  ١٣٩٤محدث فقیه محقق عالمه ظفر احمد عث�نی تهانوی رحمه هللا ( متوفی  :تالیف  :جامع احادیث االحکام   _124+ االسالمیة، ادارة القرآن والعلوم  :چاپقاضی ومفتی و محدث بزرگ، شیخ االسالم محمد تقی عث�نی،  تحقیق:   هـ ١٤٢١ چاپ اول:کراچی، پاکستان، 
االمام الفقیه املحدث املتکلم نور الدین ابی الحسن علی بن سلطان محمد الهروی القاری ( املتوفی  املؤلف:  :النقایةرشح ب ةفتح باب العناي   _125+   ٣ االجزاء:هـ)، النارش: رشکة دار ارقم، بیروت، لبنان،  ١٠١٤
  با ترجمه و ترشیح موالنا نعیم احمد مدرس جامعۀ خیر املدارِس ُملتان، چاپ مکتبۀ امدادیه، ملتان،    نن:احیاء الس   _126+
  چاپ بیروت و چاپ الهور. االمام زید بن علی بن الحسین بن علی املرتضی،  املؤلف:   مسند االمام زید بن علی:   _127+
فخر املحدثین حرضت موالنا سید فخر الدین احمد رحمه هللا علیه اسبق صدر املحدثین دار  تالیف:   کی روشنی میں: رفع یََدیْن صحیح بخاری میں پیش کرده دالیل   _128+   جمعية عل�ء هند دهيل، هند :چاپالعلوم دیوبند، 
د احمد پالَن پوری مد شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند ومفتی اعظم هند، حرضت موالنا سعی :تالیف   تحفة القاری رشح صحیح البخاری:   _129+ ـ ق، مطابق  ١٤٣٣انتشارات حجاز، دیوبند، هند، سال  :چاپظله.    م ٢٠١١ه
   تحفة االملعی رشح سنن الرتمذی:   _130+
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شیخ الحدیث دار العلوم دیوبند ومفتی اعظم هند، حرضت موالنا سعید احمد پالَن پوری مد  :تالیف ـ ق، مطابق  ١٤٢٨انتشارات حجاز، دیوبند، هند، سال  :چاپظله.    م ٢٠٠٧ه

ـ)، ٣٣٩أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخرتي بن مدرك بن سلي�ن البغدادي الرزاز (املتوىف:  املؤلف:  :مجموع فيه مصنفات أ� جعفر ابن البخرتي   _131+ ه ـ ١٤٢٢األوىل،  الطبعة:لبنان / بLوت،  - دار البشائر االسالمية  النارش:نبيل سعد الدين جرار،  املحقق: عدد م،  ٢٠٠١ - ه   ١ األجزاء:
ـ)، ٨٠٣يوسف بن موىس بن محمد، أبو املحاسن ج�ل الدين املَلَطي الحنفي (املتوىف:  املؤلف:  :املعترص من املخترص من مشكل اآلثار   _132+   ٢ عدد األجزاء:بLوت،  –عا� الكتب  النارش:ه
ـ)، ٥٤٠حمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي (املتوىف نحو محمد بن أحمد بن أ5 أ  املؤلف:  :تحفة الفقهاء   _133+ دار  النارش:ه ـ  ١٤١٤الثانية،  الطبعة:لبنان،  –الكتب العلمية، بLوت    ٣م. عدد االجزاء:  ١٩٩٤ - ه
ـ ١٢٠٥(متوىف  موالنا عبد الحق محدث دهلوی رحمه� هللا :تالیف  :اَِشعَُّة اللََّمَعات ترجمۀ فارسی مشکات   _134+   مکتبۀ حقانیه، پشاور،  :چاپق)، ه
محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري  املؤلف:(رشح ملوطأ مالك برواية محمد بن الحسن)،    :التعليق املمجد عىل موطأ محمد   _135+ ـ)، ١٣٠٤اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (املتوىف:  بجامعة  تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الرشيف تعليق وتحقيق:ه   ٣ عدد األجزاء:م،  ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الرابعة،  الطبعة:دار القلم، دمشق،  النارش:اإلمارات العربية املتحدة، 
ـ ، املتوفی:  ٤٨٤املوفق بن احمدبن محمد بن سعید املکی، خطیب خوارزم ( املولد:  املؤلف:  مناقب االمام االعظم ابی حنیفة رضی هللا عنه واکرم:    _136+ ـ)،  ٥٦٨ه ه     ه ق. ١٣٢١مطبعة مجلس دائرة املعارف النظامیة فی الهند، حیدرآبد، دکن، هند، سال  :چاپ
ـ)، ١٣٥٣أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم املباركفورى (املتوىف:  املؤلف:  :تحفة األحوذي برشح جامع الرتمذي   _137+ دار الكتب  النارش:ه   ١٠ عدد األجزاء:بLوت،  –العلمية 
+138_   xـ)، ٥٣٦أبو عبد هللا محمد بن عيل بن عمر التَِّميمي املازري املال¡ (املتوىف  املؤلف:  :رشح التلق س�حة  املحقق:ه   ٥ عدد األجزاء:م،  ٢٠٠٨الطبعة األوىل،  الطبعة:دار الغرب اإلِسالمي،  النارش:الشيخ محمَّد املختار الّسالمي، 
أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظيل املروزي املعروف ـب ابن راهويه  املؤلف:  :همسند إسحاق بن راهوي   _139+ ـ)، ٢٣٨(املتوىف:  األوىل،  الطبعة:املدينة املنورة،  - مكتبة اإل¤ان  النارش:د. عبد الغفور بن عبد الحق البلويش،  املحقق:ه   ٥ عدد األجزاء:، ١٩٩١ – ١٤١٢
أبو الحسن عيل بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النع�ن بن دينار البغدادي  املؤلف:  ف واملختَلِف للدارقطنی: املؤتَلِ    _140+ ـ)، ٣٨٥الدارقطني (املتوىف:  ـ ١٤٠٦األوىل،  الطبعة:بLوت،  –دار الغرب اإلسالمي  النارش:موفق بن عبد هللا بن عبد القادر،  تحقيق:ه   ومجلد فهارس) ٤( ٥ عدد األجزاء:م، ١٩٨٦ - ه
محمد بن عبد الغني بن أ5 بكر بن شجاع، أبو بكر، مع  الدين، ابن نقطة الحنبيل البغدادي  املؤلف:  (تكملة لكتاب اإلك�ل البن ماكوال)إك]ل اإلك]ل:    _141+ ـ)، ٦٢٩(املتوىف:  األوىل،  الطبعة:كرمة، مكة امل - جامعة أم القرى  النارش:د. عبد القيوم عبد ريب النبي،  املحقق:ه   ٥ عدد األجزاء:، ١٤١٠
ـ)، ٨٤٢الدين، الشهL بابن نارص الدين (املتوىف:  محمد بن عبد هللا (أ5 بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القييس الدمشقي الشافعي، شمس املؤلف:  توضيح املشتبه يف ضبط أس]ء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم:    _142+   بLوت، –مؤسسة الرسالة  النارش:محمد نعيم العرقسويس،  املحقق:ه
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  ١٠ عدد األجزاء:م، ١٩٩٣األوىل،  الطبعة:

ـ)، ٨٥٢أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالC (املتوىف:  املؤلف:   :نتبه بتحرير املشتبه البن حجرتبصQ امل   _143+    ٤ عدد األجزاء:لبنان،  –املكتبة العلمية، بLوت  النارش:محمد البجاوي،  عيل مراجعة:محمد عيل النجار،  تحقيق:ه
ـ)، ٥٧١أبو القاسم عيل بن الحسن بن هبة هللا املعروف بابن عساكر (املتوىف:  املؤلف:  تاريخ دمشق:    _144+ عمرو بن  املحقق:ه   مجلدات فهارس) ٦و  ٧٤( ٨٠ عدد األجزاء:م،  ١٩٩٥هـ  ١٤١٥ :عام النرشدار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،  النارش:غرامة العمروي، 
، َويُْعرَُف بَحا املؤلف:  : منتقى من الجزء األول والثالث من حديث املروزي   _145+ مض أَبُو القَاِسِم، عَبُْد ِهللا بُن ُمَحمَِّد بِن إِْسحَاَق بِن يَِزيَْد، املَرَْوزِيُّ األَصل، البَْغَداِديُّ ـ)، ٣٢٩ملتوىف: رَأْسه (ا األوىل، الطبعة: الرياض،  –السعودية  - مكتبة الرشد  النارش:محمد ز� عبد الدايم،  املحقق:ه ـ  ١٤٢٣   ١ عدد األجزاء:م، ٢٠٠٣ - ه
  جلد ٦پاکستان، امدادیۀ ُملتان،  ۀچاپ مکتب از حجة االسالم موالنا محمد امین صفدر اُوکاروی.   تجلیات صفدر:   _146+
دار الكتب  النارش:هـ)، ٥٨٧عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساC الحنفي (املتوىف:  املؤلف:   :ع الصنائع يف ترتيب الرشائعبدائ   _147+ ـ ١٤٠٦الثانية،  الطبعة:العلمية،    ٧ عدد األجزاء:م، ١٩٨٦ - ه
أبو قتيبة نظر محمد  حققه:هـ)، ٩١١، جالل الدين السيوطي (املتوىف: عبد الرحمن بن أ5 بكراملؤلف:    تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي:   _148+   ٢ عدد األجزاء:دار طيبة،  النارش:الفاريا5، 
ـ)، ١٤٢٠محمد نارص الدين األلباC (املتوىف: املؤلف:   حيح وضعيف سنن أ� داود:ص   _149+ برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  مصدر الكتاب:ه  -  Cتاج مركز نور، اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندريةمن إن - املجا  
أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالC  املؤلف:تقريب التهذيب،  الكتاب:  تقریب التهذیب البن حجر:    _150+ ـ)٨٥٢(املتوىف:  ، ١ عدد األجزاء:، ١٩٨٦ – ١٤٠٦األوىل،  الطبعة:سوريا،  –دار الرشيد  النارش:محمد عوامة، املحقق: ، ه   هـ١٤٠٦نسخة محمد عوَّامة طبعة دار الرشيد بحلب الطبعة: األوىل  اعتمدنا عىل:
ـ)، ٧٤٨شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عث�ن بن قَاْ¤از، الذهبي (املتوىف:  املؤلف:  :ميزان االعتدال يف نقد الرجال   _151+ ه ـ  ١٣٨٢األوىل،  الطبعة:لبنان،  –دار املعرفة للطباعة والنرش، بLوت  النارش: عيل محمد البجاوي، تحقيق: م،  ١٩٦٣ - ه   ٤ عدد األجزاء:
ـ)، ابن السبÒ ( ٨٠٦ -  ٧٢٥الِعراقي ( املؤلفون:  :تخريج أحاديث إحياء علوم الدين   _152+ ـ)، الزبيدي ( ٧٧١ -  ٧٢٧ه ـ) ١٢٠٥ -  ١١٤٥ه ـ  ١٣٧٤حُمود بِن مُحَّمد الَحّداد (أ5 عبد هللاَّ مَ  استِخرَاج:، ه ـ  ١٤٠٨األوىل،  الطبعة:، الرياض –دار العاصمة للنرش  النارش:، ؟)- ه   ومجلد للفهارس) ٦( ٧ عدد األجزاء:، م ١٩٨٧ - ه
ـ ق،  ١٣٩٨چاپ کتاب فروشی ربانی، الل کنوان، دهلی، هند، سال   بخاری رشیف،  حرضت موالنا سیّد مشهود الحسن صاحب حسنی رحمه هللا استاد بزرگوار ما در مولف:   رفع یدین کی منسوخیت کا ثبوت:   _153+   یسویع ١٩٧٨ه
ـ . ق) ١٣٥٢ الفقيه املحدث االستاذ الکبL إمام العرص الشيخ محمد أنور الکشمLي ثم الديوبندي (املتويفاملؤلف:   قََدیْن مع حاشیته بسط الیََدیْن فی مسئلة رفع الیََدیْن: نَیُْل الَفْر    _154+ ـ مطابق ،  ١٤٢٤ادارة القرآن والعلوم االسالمیة، کراچی، پاکستان، چاپ دوم  النارش: ،ه   م.  ٢٠٠٤ه
  :تحفة األحوذي برشح جامع الرتمذي   _155+
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ـ)١٣٥٣(املتوىف: السلفی أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم املباركفورى املؤلف:  دار النارش: ، ه   ١٠عدد األجزاء: ، بLوت –الكتب العلمية 

ـ)٨٥٢أبو الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالC (املتوىف: املؤلف:   :تهذيب التهذيب   _156+ النارش: ، ه   ١٢عدد األجزاء: ، هـ١٣٢٦الطبعة األوىل، الطبعة:  ،مطبعة دائرة املعارف النظامية، الهند
  ُمدَّ ِظلُّهُ  مناظر و متکلم اسالم حرضت موالنا الیاس گُمَّنیف: تال   :مسئلۀ ترک رفع یََدیْن   _157+
ـ)١٤٢٠محمد نارص الدين األلباC (املتوىف: املؤلف:   لبانی:أصل صفة صالة اآل   _158+ ، الرياض –مكتبة املعارف للنرش والتوزيع النارش: ، ه ـ  ١٤٢٧األوىل الطبعة:    مسلسل واحد مجلدات يف ترقيم ٣عدد األجزاء: ، م ٢٠٠٦ - ه
ـ ق،  ١٤٢٢ء هند، دهلی، �چاپ جمعیة عل، الشیخ املحدث حبیب الرحمن االعظمیلف: ؤ امل  تحقیق مسئله رفع یََدیْن:   _159+   م ٢٠٠١ه
بد حققه وراجع نصوصه وعلق علیه: عاملحدث الناقد العالم موالنا ظفر احمد العث�C التهانوي.  املؤلف:   :قواعد فی علوم الحدیث   _160+   مرص..  ه١٤٣١، سابعة، الطبعة: الار السالم للطباعة والنرش والتوزیع والرتجمةد النارش:الفتاح ابوغدة، 
ـ،  ١٤٢٨بیستم، سال  :چاپجمعیة اهل سنت الهور،  نارش:انوار خورشید،  تألیف:   :حدیث اور اهل حدیث   _161+     م ٢٠٠٦ه
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  تيموريولد محمد اعظم ولد محمد شفيع محمد ابراهيم       اسم:

  قمري 1389شمسي مطابق  1348سنبلة  14   والدت:تاريخ 

  جوي شير، كابل، افغانستان    محل والدت:

  مكتب قاري عبد اهللا، كابل   تحصيالت ابتدائي:

  (حيات شناسي) رنال، هندكَرنال، كالج دولتي كَ هند،   ادامة تحصيالت:

  ( زبان عربي) نو، هند جامعة ملية اسالميه، دهلي پوهنتون

  دار العلوم ديوبند، هند   علوم ديني:

  ورة مشكات) تا د ( مدرسة رحيميه، دهلي، هند

  ( دورة حديث) مدرسة امينيه، دهلي، هند

  ( دورة افتاء) مدرسة امينيه، دهلي، هند

  عقائد ما   :و تراجم كتب

  ر عقائد مختص

  اسالم چيست

  چگونه حج كنيد

  )صپنج حص(زيورهاي بهشتي 

  گوهرهاي بهشتي

  (ترجمة فارسي) عقيدة طحاوي

  زيورهاي بهشتي (كامل در دو جلد)

   نماز اهل السنت و الجماعت

  اصول التجويد

  چرا بيست ركعت تراويح



چرا در داخل نماز رفع يدن نمي كنيمي  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 الجماعت به انگليسي  سنت ولنماز اهل اترجمة 
Salah of Ahlu-Sunnah wal-Jama’ah 

  عقيدة طحاوي به انگليسيترجمة   

    The Creed of Imam Tahawi 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ؤلفنشانی م

  

  تلفون:

00447776003137  

00447886707927  

ايميل نشاني  (Email) 

miteymori@gmail.com 
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